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Záměr závěrečné zprávy za minulý rok je poskyt-
nout vám vhled do aktivit Zdravotního klauna. 
Aktivit, které jsou možné jen díky vám. Aktivit, 
které naplňují naši misi: přinášet smích a radost do 
života nemocných a trpících. Jak úžasná mise to je! 

Každý rok re� ektuji rozvoj Zdravotního klauna 
a kaž dý rok je lepší a lepší. Byl jsem u toho, jak se 
naše poslání v uplynulých 16 letech rozvíjelo. Začí-
nal jsem jako jediný klaun a nepravidelně jsem na-
vštěvoval pár nemocnic. V současnosti 83 speciálně 
vyškolených a certi� kovaných zdravotních klaunů 
vykoná měsíčně stovky pravidelných návštěv téměř 
na všech dětských odděleních v České republice. 

Rozvoj Zdravotního klauna a jeho integrace do 
zdravotnického systému patří mezi největší radosti 
v mém životě. A opět děkuji vám, že jste tuto cestu 
podnikli se mnou a umožnili jste, aby se tento 
úžasný projekt stal skutečností.

Nyní nastal čas, abych následoval další misi. Proto 
jsem v druhé polovině roku 2013 předal svoji roli 
Kateřině Kubešové, nové ředitelce organizace 
Zdravotní klaun, o.p.s. Kateřina má moji plnou 
podporu a já se těším, jak se bude projekt v jejích 
kompetentních rukou rozvíjet. 

V duchu jsem však stále součást Zdravotního 
klauna a věřím, že i vy stále budete spolu se mnou 
podporovat jeho krásné poslání.

Ze srdce vám děkuji,

Gary Edwards

Děkuji Garymu Edwardsovi za důvěru, se kterou mi 
předal vedení Zdravotního klauna. Velmi si vážím 
toho, jak Gary dokázal svoji vizi naplnit. Od léta 
2013 mám možnost být „při tom“ a vidět Garyho 
práci i nedocenitelnou práci zdravotních klaunů na 
vlastní oči. Těší mě, že mohu stát za kormidlem tak 
úspěšné a zavedené organizace.

V závěrečné zprávě za rok 2013 bych vás ráda 
upozornila na nový projekt NOS! (Na operační sál!), 
který jsme spustili na podzim 2013 v Praze-Motole 
a v Ostravě. Projekt, při němž zdravotní klaun do-
provází děti před operací a je také podporou pro 
rodiče, získal velmi dobré ohlasy.

Velkou radost máme také z certi� kace celého týmu 
zdravotních klaunů. Naši klauni získali certi� kát 
univerzity Steinbeis Hochschule Berlin. Jsme tak 
první organizace svého druhu na světě, která má 
certi� kované odborníky, již navštěvují pravidelně 
pacienty a přinášejí jim úsměv a dobrou náladu!

O všech našich aktivitách a rozvoji se dočtete víc 
na následujících stránkách. Chcete-li pravidelně 
dostávat informace o naší činnosti, staňte se naši-
mi fanoušky na Facebooku či se přihlaste k odběru 
e-mailového zpravodaje na www.zdravotniklaun.cz. 

Děkuji vám, že s námi sdílíte myšlenku, že smích 
pomáhá.

Dny plné úsměvů,

Kateřina Kubešová

Kateřina Kubešová 

ředitelka

Gary Edwards
zakladatel

Kateřina Kubešová

Slovo úvodemCo všechno najdete 
na www.zdravotniklaun.cz
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Jihomoravský DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o.  49 

Domov pokojného stáří Kamenná, Brno  51 

Moravskoslezský Domov pro seniory Kamenec, Ostrava  24 

Charitní dům sv. Václava, Ostrava-Heřmanice  24 

Pardubický Domov pro seniory Sloupnice  12 

Praha LDN Motol Praha  97 

Domov Sv. Karla Boromejského, Praha  51 

Kraj Počet návštěv

Klauniády pro seniory celkem  308

NÁVŠTĚVY V DOMOVECH SENIORŮ A NA LDN Cirkus Paciento  42 

Přezůvky máme  7 

Kutálka  18 

Koš plný humoru  4 

Kurz Malého záchranáře  20 

Zdravotní klaun na Skypu  97 

NOS!  25 

Hospic Dobrého Pastýře Čerčany                 12

Speciální klauniády  43 

Počet návštěv

Klauniády v rámci speciálních projektů   268

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Jihočeský Nemocnice České Budějovice, a.s.  89 

Nemocnice Tábor, a.s.  12 

Dětská psychiatrická léčebna Opařany  12 

Jihomoravský FN Brno, Čenopolní  334 

FN Brno-Bohunice  24 

FN U sv. Anny v Brně  10 

Nemocnice Břeclav, p.o.  46 

Nemocnice Kyjov, p.o.  23 

Nemocnice TGM Hodonín, p. o.  24 

Karlovarský Krajský dětský domov Karlovy Vary p.o.  23 

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.  23 

NEMOS Sokolov s.r.o.  12 

KKN a.s., nemocnice v Chebu  11 

Královéhradecký FN Hradec Králové  104 

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.  12 

Oblastní nemocnice Náchod a.s.  52 

Oblastní nemocnice Jičín a.s.  11 

Dětský Denní Rehabilitační Stacionář 
Hradec Králové  13 

Liberecký Nemocnice s poliklinikou Č. Lípa, a.s.  51 

Krajská nemocnice Liberec, a.s.  75 

Jedličkův ústav, p.o., Liberec  27 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.  51 

Moravskoslezský FN Ostrava-Poruba  154 

Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, p.o  26 

Vítkovická nemocnice, a.s.  25 

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.  51 

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.  51 

Nemocnice s poliklin. Karviná-Ráj p.o.  51 

Nemocnice Třinec, p.o.  24 

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.  50 

Pardubický Pardubická krajská nemocnice, a.s.  51 

Orlickoústecká nemocnice, a.s.  44 

Litomyšlská nemocnice, a.s.  8 

Svitavská nemocnice, a.s.  11 

Kraj Počet návštěv Kraj Počet návštěv

Pravidelné klauniády pro děti celkem  3 052 

PRAVIDELNÉ KLAUNIÁDY PRO DĚTI

Olomoucký FN Olomouc  48 

SMN a.s., Nemocnice Přerov  25 

SMN a.s., Nemocnice Prostějov  25 

Šumperská nemocnice a.s.  11 

SMN a.s., Nemocnice Šternberk  11 

Plzeňský FN Plzeň  97 

Klatovská nemocnice, a.s.  12 

Domažlická nemocnice, a.s.  12 

Rokycanská nemocnice, a.s.  11 

Praha FN v Motole, Praha  387 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  69 

FTN dětská klinika IPVZ, Praha  102 

FN Na Bulovce, Praha  47 

Středočeský Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.  51 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  40 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.  51 

Dětský domov Mladá Boleslav  51 

Ústecký KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.  24 

KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.  53 

KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z.  50 

KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.  26 

Dětská psychiatrická léčebna Louny  42 

Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.  12 

Nemocnice Třebíč, p.o.  10 

Nemocnice Jihlava, p.o.  49 

Nemocnice Pelhřimov, p.o.  12 

Zlínský Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín  45 

Uherskohradišťská nemocnice a.s.  49 

Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.  12 

Kroměřížská nemocnice a.s.  21 

Vsetínská nemocnice a.s.  12 

Programy zdravotních klaunů v roce 2013
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Klauniády v rámci speciálních projektů   268

Pravidelné zdravotní klauniády tvoří hlavní pro-
gram obecně prospěšné společnosti Zdravotní 
klaun. V současné době 83 zdravotních klaunů 
pravidelně navštěvuje 65 nemocnic v celé České 
republice. Na tyto veselé vizity chodí klauni ve 
dvojicích a navštěvují děti jednotlivě přímo na 
pokojích.

Klauniáda trvá 3 až 4 hodiny. Začíná konzultací 
o psychickém a zdravotním stavu pacientů se 
zdravotnickým personálem. Po dezinfekci rekvizit 
a rukou zdravotní klauni zaťukají na dveře pokoje 
a zeptají se, jestli mohou dál. S notnou dávkou 
improvizace, s různými rekvizitami a hudebními 
nástroji si pro každé dítě připraví speciální leg-
rační situaci, která mu pomůže zapomenout na 
bolest a strach a dokáže ho pozitivně naladit.

Měsíčně se uskuteční v průměru 300 klauniád. Na 
našich webových stránkách najdete plán návštěv 
a mapu navštěvovaných nemocnic.

Chtěla bych moc poděkovat Vašim 
klaunům za úžasnou práci s nemoc-
nými. Dne 18. 3. byl můj tříletý syn 
den po operaci ručičky a návštěva 
KLAUNA A JEHO KOLEGY, kteří nám 
zanechali červený nos a následně si ho 
nasadili všichni, kdo nás přišli navští-
vit, byla zlomovým okamžikem v re-
konvalescenci malého pacienta a také 
jeho otřesené matky. Považuji Vaši 
práci za úžasnou a jsem za ni moc 
vděčná. Ještě jednou děkuji a přeji 
všem KLAUNŮM hodně úspěchů. 

S pozdravem 
Lenka Havránková 
maminka

Zdravotní klauniády
pro děti

 65 nemocnic
3 052  návštěv 

u dětských 
pacientů



6

Zdravotní klauni přinášejí na geriatrická oddě-
lení humor, vzpomínky a hlavně chuť do života. 
Klauniády jsou založeny na stejném principu jako 
klauniády pro děti, přesto se od nich v mnohém 
liší. Klauni nosí jiné kostýmy a mají jiná jména, 
vytvářejí odlišné příběhy a situace, jejichž součás-
tí jsou i techniky tréninku paměti. 

Od personálu a hlavně od klientů, kteří se na 
klaunské návštěvy velice těší, máme velice pozi-
tivní reakce. I pro zdravotní klauny jsou návštěvy 
na geriatrických odděleních neobvyklá a vzácná 
zkušenost. 

Kromě pravidelných návštěv pořádáme něko-
likrát ročně různé slavnosti – kavárny, plesy či 
varieté, které jsou velmi vítány a bývají zdrojem 
velké radosti…

Zdravotní klauni docházejí do naše-

ho domova pravidelně 1x týdně se svými 

programy „Léčba humorem pro dříve 

narozené“ již od července roku 2008. 

Přinášejí našim klientům venkovní svět 

a závan čerstvého vzduchu. Věnují se 

individuálně všem klientům bez rozdílu. 

I těm, kteří z důvodu svého zdravotního 

stavu nejsou schopni sami komuniko-

vat. Jsou to profesionálové, kteří dělají 

klauniády srdcem, s láskou, pochopením 

a úctou. Klienti i pracovníci domova se 

na vzájemná setkání velice těší, přinášejí 

do jejich života radost. Pořádali pro nás 

několikrát zahradní slavnost, vernisáž fo-

tografi í, koncert, což se setkalo 
s velikým 

ohlasem a tak se těšíme na další společné 

akce. 

Jana Kopecká 

vedoucí Domova pokojného stáří Kamenná

 7 geriatrických 
zařízení

 308 návštěv u dříve 
narozených

Zdravotní klauniády 
pro dříve narozené
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Cirkus Paciento je týdenní program určený především dlouho-
době nemocným dětem. Zdravotní klauni je navštěvují v průbě-
hu celého týdne a během návštěv se s nimi podělí o dovednosti 
z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových kousků. 
Čtyřdenní příprava vrcholí slavnostním vystoupením, na kterém 
děti rodičům, ostatním dětem a zdravotnickému personálu 
předvádějí své nově nabyté cirkusové dovednosti.

Hlavní poslání Cirkusů Paciento je vzbudit u malých pacientů ak-
tivní zájem o život a uzdravení, a i proto se Cirkus Paciento stává 
součástí celkového léčebného procesu. Projekt Cirkus Paciento 
probíhá zčásti v nemocnicích a zčásti v dětských léčebnách, 
v nichž děti tráví delší dobu. V červenci a srpnu 2013 zajistili 
zdravotní klauni dva týdenní cirkusové programy pro onko-
logicky nemocné děti ve Fakultní nemocnici v Brně a týden 
v Olivově léčebně v Říčanech. Celý program – nácvik i závěreč-
né vystoupení - probíhal ve velkém cirkusovém stanu.

Do Cirkusu Paciento je již několik let zapojeno západočeské 
sdružení Ledovec, které pořádá program 
pro pacienty v psychiatrických 
léčebnách. 

 9 týdenních 
Cirkusů Paciento 
(celkem 42 dní)

Do projektu Cirkus Paciento jsme se jako Nadační fond dětské onkologie Krtek zapojili už před pár lety. Už teh-dy se nám myšlenka týdenního dovádění s klauny líbila, a to jsme netušili, jakých rozměrů projekt dosáhne. Cirkusové šapitó v sobě totiž skrývá mnohem víc než jen pět dní zábavy. Pro děti odléčené, které denně dochází do nemocnice a přesto je nečeká žádné nepříjemné vyšetření ani zákrok, je to často důležitý krok k překonání strachu, který jim do té doby nemocniční prostředí mohlo nahánět. Pro děti v léčbě je možnost strávit alespoň část dne s klauny obrovským přínosem. Nejednou se stalo, že se malý pacient „rozjedl“. Byla to totiž podmínka lékařů, aby mohl na-kouknout, co báječného se děje pod tím velikým stanem, který se tyčí pod okny jeho pokoje. A další den už netrpělivě vyhlížel vozík se snídaní, protože tam venku na něj čekal točící talíř a on musí ještě hodně trénovat.
To, že se na závěr pohodového a profesionálně zvládnutého týdne malí „cirkusoví umělci“ předvedou ve špičkově připra-veném vystoupení, je jen třešnička na dortu, který se podařilo upéct z těch nejlepších ingrediencí: radost, odvaha, trpělivost, nadšení a úsměv.

…a jediným podávaným lékem je tu smích.
Bc. Kateřina Doležalová 

sociální koordinátorka, Nadační fond dětské onkologie KRTEK, Brno

Cirkus Paciento
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NOS! je nový projekt intervence humorem při 
přípravě na chirurgický zákrok. V té době dochází 
u dětí k celé řadě stresových okamžiků. Procedu-
ru lze pomocí citlivé intervence zjemnit. Speciál-
ně vyškolení zdravotní klauni provázejí pacienty 
a jejich rodiče procesem příprav na zákrok a ces-
tou na operační sál. Během celého dopoledne, 
kdy se pohybují mezi pokoji, rozehrávají s dětmi 
a rodiči různé situace a hry, které děti zklidní 
a zbaví strachu. Posláním zdravotního klauna 
v tomto programu je vnést pozitivní energii a od-
reagování do stresových okamžiků, které vznikají 
těsně před chirurgickým zákrokem. 

Pilotní projekt NOS! (Na operační sál) jsme spus-
tili na podzim 2013 ve dvou nemocnicích – na 
dětském chirurgickém oddělení v Praze-Motole 
a v Ostravě Porubě.

Před 14 dny jsem byla v Motole s pěti letou dcerou na operaci tříselné kýly. A narazily jsme tam na “paní klaunovou” - Norku Koblihovou. Chci vám poděkovat, za tento projekt, který v nemocnici máte. Paní Norka je tak úžasná a vtipná a velice příjemně nám pomohla strávit čas před operací. Z paní Norky jsme byly obě tak moc nadšené, že dokonce dcerka se chtěla po propuštění z nemocnice další den vrátit a zase si tam hrát. Paní Norce patří velký dík. Byla a je výborná, i když ona sama mi říkala, že se nejmenuje Výborná, ale Koblihová :-).

Edita Lachmanová
maminka

 25 návštěv 
v rámci 
projektu NOS!

NOS! (Na operační sál!)
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Zdravotní klaun se za dobu své existence stal 
nedílnou součástí léčebného procesu, což doklá-
dá i poměrně nový projekt Přezůvky máme. Jde 
v podstatě o běžnou klauniádu. Liší se ale tím, že 
po konzultaci s lékařem se koná přímo u těžce 
nemocného dítěte doma. 

Klauni přijedou na předem domluvenou ná-
vštěvu ve dvojici a v příjemné atmosféře stráví 
s dítětem, jeho rodinou či kamarády čas plný im-
provizace a zábavy, přizpůsobené jeho zdravotní-
mu stavu. Cílem návštěvy je poskytnout duševní 
podporu nemocnému dítěti i jeho rodině, a při-
nést tak do jejich domova dávku radosti.

Milí zdravotní klauni, je na čase vám poděkovat a dát vám zpět-
nou vazbu k vašim úžasným vystoupením. Jak jsme sami měli možnost 

poznat, jste naprosto profesionální a úžasní nejen herci a baviči, ale také 
ti, co umí pohlédnout do dušičky vážně nemocných dětí a vidět tam to, 
co ostatním bývá možná ukryto. Na základě toho malého tajemství pak 
umíte vykouzlit úsměv na tvářích dětí, které se potýkají s vážnou nemocí. 
Stejně tak umíte alespoň na okamžik vaší přítomnosti rozzářit oči rodičů 
a sourozenců těchto dětí. Velice si vážíme toho, že se nám podařilo navá-
zat spolupráci a že nám pomáháte v péči o naše dětské pacienty. Domní-
váme se, že společnými silami můžeme dětem, kterým již mnoho času 
nezbývá, dopřát alespoň chvíli s úsměvem, a to rozhodně není málo.

Radka Adamcová 
Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava

 7 návštěv 
v domácnostech

Přezůvky máme
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Kutálka (původní název Karavana Orchestr) je 
speciální projekt pro děti s kombinovaným posti-
žením, který vznikl v Holandsku. Kutálka se hrála 
poprvé na konci roku 2012 a od té doby navštívili 
potulní klaunští muzikanti již mnoho dětí. Je to 
představení kombinující jednoduchý příběh 
s hudbou a několika málo rekvizitami, mezi něž 
patří v první řadě hromada klíčů všech tvarů a ve-
likostí. Klauni zhudební a zazpívají jméno každé-
ho účastníka – zvuk vlastního jména dokáže jako 
zázračný klíč otevřít většinu srdcí.

Kutálka je představení vlídné a laskavé, zanechá-
vá za sebou ovzduší radosti a téměř vždy se ho 
podaří zakončit společným radostným tancem 
alespoň těch zúčastněných, kterým to jejich zdra-
votní stav umožní.

18 představení

Ráda bych poslala pár postřehů k vy-
stoupení zdravotních klaunů v MŠ a ZŠ 
speciální Brno, Koperníkova ul. Projekt 
zdravotních klaunů Kutálka byl pro naše 
děti, ale i pro dospělé velkým přínosem. 
Znamenal pro nás mimořádný zážitek 
a odlehčení v průběhu vyučování a milé 
vybočení ze zaběhnutého stereotypu. Z po-
hledu pedagoga musím ocenit profesiona-
litu projektu zdravotních klaunů Kutálka. 
Zdravotní klauni přihlížejí k aktuálnímu 
zdravotnímu stavu dětí, reagují okamžitě 
na jejich projevy, dokáží nenásilnou formou 
navázat oční kontakt, což je velmi obtížné 
pro děti s PAS, pro které vytvořila Kutál-
ka program na míru. Vyhovující je i délka 
představení díky pozitivní energii, kterou 
Kutálka vyzařuje, což se odráží i v pozor-
nosti a udržení zájmu dětí.

Mgr. Marie Krňávková 
MŠ a ZŠ speciální Brno

Kutálka 
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Humor v nemocnicích je důležitý nejen pro děti 
a seniory, ale i pro dospělé pacienty. Projekt Koš plný 
humoru je postavený na základní myšlence zdravot-
ních klaunů – humorem v lidech vyvolávat zájem 
a naději. Koše obsahují humorné knihy od českých 
i zahraničních spisovatelů, humorná CD, křížovky 
a klaunský vitamín Humorin. Rozdávají je zdravotní 
klauni nebo zdravotnický personál dospělým, vážně 
nemocným pacientům, kterým tyto dárky přinášejí 
laskavý a milý doušek radosti. Další koše pak zůstávají 
na odděleních také pro nově příchozí pacienty.

Obecně se domnívám, že cokoliv, co p
acienta, 

ať malého či velkého, při hospitalizaci rozptýlí 

a pobaví, je pro jeho léčbu přínosné. Koše plné 

humoru považuji za skvělý nápad. Při prvním 

kontaktu se Zdravotními klauny jsem si nebyl 

zcela jist, zda je to forma vhodná pro naše paci-

enty. Ale po jejich návštěvě v ústavu jsem nabyl 

jistoty, že je to 
přesně to, co onkologičtí nemocní 

potřebují. Velice se bavili, d
árky je potěšily a ko-

munikace s klauny je rozptýlila tak, že na chvíli 

na svá trápení zapomněli. Osobně bych uvítal, 

kdyby k nám chodili častěji, ale jse
m si vědom 

toho, že není pouze naše zdravotnické zařízení. 

Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podílejí 

a pacientům pomáhají. Budu rád, když opět do 

ústavu zdravotní klauni s Koši plnými humoru 

přijdou.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. 

ředitel Masarykova onkologického ústavu, Brno

 620 rozdaných 
košů

Koš plný humoru
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Kurz je určený žákům 4.–7. tříd základních škol. 
Školáci se v něm zábavnou formou učí, jak 
poskytnout nezbytnou první pomoc, jak při-
volat záchranku a jak se o zraněného postarat, 
než záchranná služba přijede. Děti si prakticky 
vyzkouší, jak dát člověku masáž srdce, kterou mu 
mohou zachránit život. Kromě profesionálních 
zdravotníků na kurzu spolupracují dva zdravotní 
klauni, kteří svým legračním přístupem děti upo-
zorní na to, co nemají dělat, aby pak profesioná-
lové dětem řekli a ukázali, jak to má být správně. 
Kurz malý záchranář probíhá ve školách v Praze 
a Ostravě.

Ráda bych touto cestou poděkovala za vydařený výukový program. Zábavnou formou zprostředkoval dětem užitečnou zkuše-nost, jak správně poskytnout první pomoc. V běžné výuce není mnoho prostoru pro toto téma, proto podobné programy velmi vítáme. Motivační část programu děti (i mě) pobavila a v praktické části si měly děti možnost samy vyzkoušet, jak v krizových situacích reagovat. Oceňuji také milý přístup lekto-rů a ještě jednou celému týmu děkuji.
Mgr. Jana Masníková 

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova ul.

Tyto „virtuální klauniády“ byly 
určeny dětem, které tráví v nemoc-

nicích dlouhé dny a mají s sebou počítač. 
V rámci pravidelných návštěv v nemocnicích 
klauni rozdávali dětem letáčky s podrobný-
mi informacemi a skypovou adresou. Děti 
pak mohly každé všední odpoledne pomocí 
skypu zavolat a zažít s některým zdravotním 
klaunem virtuální vizitu.

 20 kurzů Malý 
záchranář 

Zdravotní klaun na Skypu

Tyto „virtuální klauniády“ byly 

 97 klauniád 
po Skypu

Kurz Malý záchranář 
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V roce 2013 jsme se dočkali mezinárodního 
potvrzení kvali� kovanosti našeho týmu k vyko-
návání profese zdravotního klauna. International 
Institute of Medical Clowning při německé Stein-
beis University vystavil našim klaunům certi� káty 
o absolvované výuce. Stali jsme se tak prvním 
společenstvím zdravotních klaunů na světě, kteří 
se mohou kromě dlouholetých zkušeností a vlast-
ního systému školení a vzdělávání pochlubit také 
tímto dokladem své profesionality.

Jako každý rok jsme pokračovali se školicími díl-
nami pro naše klauny. Dílny měly opět jak podo-
bu regionální, tak mezinárodní. Na regionálním 
setkání jsme vyslechli přednášku z oboru dětské 
psychiatrie a následně diskutovali s naším hos-
tem, dětským psychiatrickým lékařem. Na mezi-
národní úrovni zajišťuje vzdělávání široká nabídka 
různě zaměřených dílen pořádaných vídeňskou 

International School of Humour – platformou 
pro vzdělávání zdravotních klaunů vytvořenou 
a spravovanou členskými organizacemi Red No-
ses International (RNI). RNI je zastřešující mezi-
národní organizace, jejímž členem je i Zdravotní 
klaun. Naši klauni měli také silné zastoupení na 
každoročním mezinárodním setkání, což jsou čty-
ři dny naplněné dílnami a pracovními schůzkami 
s představiteli partnerských evropských organiza-
cí patřících pod RNI.

Naše řady se v uplynulém roce rozšířily o dva 
kolegy, kteří se stali plnohodnotnými členy 
brněnského týmu. V závěru roku také proběhla 
další dvě kola konkurzů, díky kterým v roce 2014 
přivítáme nové kolegy i v dalších městech.

Certi� kace a rozvoj zdravotních klaunů
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Kromě Red Noses Inter-
national (RNI) jsme také 
již druhým rokem členem 
European Federation of Hos-
pital Clown Organisations 

(EFHCO), na jejíž půdě se setkáváme a vyměňuje-
me si zkušenosti s mnoha partnery z celé Evropy. 
Mezi ně patří např. Le Rire Médecine z Francie, 
švýcarská nadace Theodora a nizozemští Cli-
niClowns. Členy EFHCO se mohou stát organi-
zace, které splní náročné podmínky přijímacího 
řízení (viz www.efhco.eu). Proto lze logo EFHCO 
vnímat jako další potvrzení vysoké úrovně naší 
práce.

V rámci RNI jsme letos byli jednou ze tří partner-
ských organizací, které vyslaly své zástupce na 
průkopnickou cestu do Kamerunu v projektu 
Emergency Smile. Krizový intervenční tým orga-
nizace RNI provedl první misi společně s Lékaři 
bez hranic ve městě Akonolinga  v Kamerunu. Tři 
zdravotní klauni strávili celkem 18 dní s dospělý-
mi a dětmi,  které trpí těžkou tropickou nemocí 
Buruli. Léčba této bolestivé nemoci může trvat až 
16 měsíců a je náročné ji zvládnout také po psy-
chické stránce. O to důležitější je přinést těmto 
převážně mladým pacientům úsměv a radost.

Mezinárodní spolupráce
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Zdravotní klauni v číslech

Individuální dárci         91,37 %

Firemní dárci 4,23 %

Služby získané darem 2,09 %

Veřejná sbírka 1,46 %

Dotace 0,62 % 

Vlastní činnost 0,23 %

Struktura nákladů souvisejících s projektem a provozem 
Zdravotního klauna, o.p.s., v roce 2013

Struktura fi nancování projektu v roce 2013

Tak jako v letech minulých i v roce 2013 mají nej-
větší podíl dary od individuálních dárců. Nemalý 
podíl mají však i � remní dárci. Díky Vám všem 
se vedle pravidelných klauniád v nemocnicích 
mohly uskutečňovat i speciální projekty určené 
zejména pro dlouhodobě nemocné děti. V roce 
2013 pokračovala také organizace v získávání 
� nančních prostředků formou veřejné sbírky 
a dotací.

77,04 %

 
12,01 % 

10,10 % 

 0,85 % 

Náklady přímo související s projektem 
(dárky pro děti, rekvizity, odměny zdravotním 
klaunům, cestovné do nemocnic, umělecký 
a odborný trénink atd.)

Nákup služeb (nájemné kanceláře, účetnictví, 
telefony, bankovní poplatky, energie, poradenství 
právní a daňové, audit atd.)

Mzdové náklady (včetně pojištění)

Nákup materiálu (kancelářské potřeby a zařízení, 
potřeby pro úklid atd.)
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