Pouť rokem 2016

Závěrečná zpráva Zdravotního klauna, o.p.s.

Vážení přátelé Zdravotního klauna,
v roce 2016 jsme oslavili 15. narozeniny. Na začátku byl
jediný klaun, nyní máme 86 profesionálních Zdravotních
klaunů pravidelně navštěvujících 72 institucí po celé ČR.
I na vaše doporučení jsme výročí oslavili prací a v dubnu
se vydali na týdenní Turné po republice, abychom klaunskými návštěvami potěšili 15 zařízení, do nichž pravidelně nedocházíme. Rozesmáli jsme desítky dětí v malých
nemocnicích i dlouhodobě nemocné dospělé.
Chtěli jsme se více ukázat veřejnosti – abychom seznámili
děti s prací Zdravotního klauna a mezi dospělými získali
nové fanoušky a podporovatele. Naši veselou klaunskou
ambulanci jste proto mohli vidět na rodinných festivalech
Kašpárkohraní, Letní Letná a Jičín – město pohádky.
Vánoce jsme oslavili velkolepě – adventním koncertem
České televize na podporu Zdravotního klauna. Máme
velkou radost, že jsme byli v grantovém řízení vybráni pro
závěrečný koncert na zlatou neděli. Výtěžek z adventního
koncertu obdržíme letos na jaře.
A to nejdůležitější! Jako každý rok byl i ten uplynulý
naplněn až po okraj návštěvami Zdravotních klaunů
u nemocných dětí, osamělých seniorů a dalších potřebných. Celkový počet našich akcí za minulý rok vzrostl na
neuvěřitelných 3 793 – o 112 více než v roce předchozím.
Všechna naše práce je možná jen díky vám! Téměř 90%
našich prostředků dostáváme od individuálních dárců –
dobrých lidí jako vy. Děkuji vám z celého srdce, že nám
pomáháte rozdávat radost a smích tam, kde je jich třeba.
Věřím, že s námi zůstanete i v dalších letech.
Dny plné úsměvů přeje

Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka Zdravotního klauna
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Zdravotní klauniády pro děti
3 140 návštěv dětí v 64 nemocnicích
ve 14 krajích celé České republiky
Zdravotní klauni jsou lidé nadaní přirozeným klaunstvím a empatií, kteří umějí improvizovat a mají hudební talent. Našich 86 Zdravotních klaunů navštěvuje
děti v 64 nemocnicích v celé zemi.
S každou nemocnicí máme dlouhodobou smlouvu
a domluvený den a hodinu klaunské návštěvy. Děti
tedy už předem vědí, kdy se můžou na klauny těšit. To je důležité zvláště pro dlouhodobé pacienty,
pro něž klauniády bývají jednou z mála světlých chvilek v jejich životě s nemocí.
Klauni navštíví každé dítě na pokoji a u jeho postele
sehrají jedinečnou improvizaci, do které dítě co nejvíce zapojí – vždy s ohledem na jeho věk a onemocnění.
A protože si děti hrají rády, nechají se brzy vtáhnout
do hry, zapomenou na svou bolest a nahradí ji radostí
a dobrou náladou.

Pro mě je úžasný okamžik, kdy opustíme šatnu, v níž
jsme v sobě probudili naše klaunské postavy, a jdeme
nemocničním areálem na oddělení. Všude je spousta
lidí spěchajících na vyšetření a z vyšetření – musejí tam
být – a najednou je tam klaun, Zdravotní klaun. Jsme
součástí nemocnice, ale zároveň jsme bytosti odjinud.
Říká se, že klaun je král času. A my nespěcháme, jsme
v nemocnici, protože tam chceme být, a máme čas
podívat se na věci trochu jinak… V tu
chvíli mi bleskne hlavou, jak úžasná je to
práce, a to už přebírá kontrolu Eduard
Zahradníček a věci se dějí…
Alexandr Stankov alias docent
Eduard Zahradníček, Zdravotní klaun

„

Na Zdravotních klaunech si nejvíce cením jejich
stálosti. Ve zdravotnictví se neustále něco mění, a kromě
toho, že tato nemocnice stále stojí na stejném místě, jsou
klauni tou nejkmenovější záležitostí! Ať je na oddělení
pět, nebo třicet dětí, klauni vždy přijdou a je to paráda.
MUDr. Dagmar Prejdová, primářka dětského
oddělení Slezské nemocnice Opava

“
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NOS! (Na operační sál!)
213 návštěv v 4 nemocnicích

Mezi mnou a malým pacientem se během NOSácké
návštěvy vytvoří spojení. Jedinečné, cenné. Nasazuji si
červený nos, strkám ho do pokojů, chodeb a sálů, abych
je pro oči malého pacienta nabarvila trošku na veselo.
Nos je to, co z velkého strachu udělá
malý strach, z malého strachu ještě
o trošku menší strach…
Neměnila bych. Jsem NOSák a je mi
ctí jím být.
Jana Wertigová alias doktorka
Julie Naprdová, Zdravotní klaunka

„

Děkujeme z FN Motol Zdravotní klaunce Bětce za
úžasnou několikahodinovou radost, kterou věnovala
našemu synovi před i po operačním výkonu. Myslím, že
veškerou chválu shrnul syn po probuzení z anestezie do
prvních slov: „Maminko, kde je klaun? Já chci klauna!“
A Bětku navrhujeme jako bezpečnou alternativu premedikace, snad si anesteziologové zvyknou.
Nika D., maminka

“
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Na chirurgickém oddělení čtyř velkých nemocnic v Praze,
Ostravě, Hradci Králové a Plzni máme pro děti, které se
ten den chystají na operaci, program NOS!.
Na oddělení přichází brzy ráno jeden Zdravotní klaun.
Dětem, které od předchozího dne nejedí a absolvují
premedikaci v podobě injekce nebo pilulky, utíká čas
pomalu. Takový malý pacient už bývá hodně unavený
a propadá strachu a špatné náladě.
Zdravotní klaun přichází a s červeným nosem na nose
všem tvrdí, že on to prostě zařídí a o pacienty se postará.
I když je zřejmé, že se neumí pořádně postarat ani sám
o sebe. Ale jeho péče je tak upřímná, že malý pacient
hned pookřeje, čas mu uteče rychleji a navíc se zasměje.
A když přijde čas jet na sál, odjíždí na něj dítě rozesmáté
a často s veselou písničkou na rtech. Ukazuje se, že klaun
tam není jen pro malého pacienta – i mámě nebo tátovi
pomůže zahnat starosti, odreagovat se, uvolnit a zasmát, i když se zdá, že tady to ani nejde. A to, že se děti
nebojí a jsou veselé, je velkou pomocí i pro zdravotnický
personál.

Cirkus Paciento
12 Cirkusů Paciento,
z toho 4 ve spolupráci s Ledovcem, o.s.
V dětských léčebnách i na onkologických odděleních
tráví děti spoustu času. Po tuto dobu opouští vše,
co dosud znaly, a proto není divu, že na ně často
padne strach a pocit beznaděje. A na to je nejlepším
lékem Cirkus Paciento! Jeden týden každé odpoledne
přijíždějí klauni za dětmi a učí je rozličné klaunské
dovednosti. Vrcholem cirkusu je slavnostní vystoupení
dětí v kostýmech před velkým obecenstvem. Na to
se děti těší a těšení v nich probouzí radost a zájem
o život, což je pro vyléčení moc důležitá věc.
Jako každý cirkus i Cirkus Paciento potřebuje tým lidí,
kteří ho vedou a tvoří. Za léta své existence proběhl
Cirkus Paciento v nejrůznějších podobách, v mnoha
nemocnicích a léčebnách, se dvěma i padesáti účinkujícími a pokaždé se stejným výsledkem: potěšením,
nadšením, štěstím. A vděčí za to jednak nově získaným
dovednostem, ale především vědomí, že i v těžké životní situaci lze být okouzlující, neuvěřitelný a bouřlivého potlesku hodný. Cirkus prostě funguje!

Představte si, že jste patnáctiletý, tajně zamilovaný, kluk a své
vyvolené složíte báseň. Někdo vám k ní vymyslí akordy a pak
společně stojíte na pódiu a zpíváte píseň před lidmi, mezi nimiž
sedí Ona. Nevím jak vy, ale já bych ze sebe nevydal ani hlásku.
A tenhle kluk, co z lásky píše básně, žije v pokoji, kde není nic –
jen postele a skříň, na oknech mříž a na dveřích nápis „Dětská
psychiatrie“.
Netuším, z jakého důvodu byl zrovna on na dětské psychiatrii. Potkal jsem ho tam díky Cirkusu Paciento. A tu velkou
frajeřinu předvedl v den vystoupení. Vryl
se mi opravdu hluboko do srdce. Můžu jen
doufat, že třeba právě tenhle výkon si bude
pamatovat, až si bude potřebovat vzpomenout, že na něco má a něco dokáže.
Robert Janč alias doktor Hubert
Horký, Zdravotní klaun

„

Na každou návštěvu Zdravotních klaunů se těší děti
i personál. A Cirkus Paciento? To jsou Zdravotní klauni
každý den po celý týden. Největší přínos vidím v tom,
že se děti naučí věci, ke kterým se běžně nedostanou.
Je v nich pěstován pocit, že naučit se dá vše, a když
něco nejde, tak to přece vůbec nevadí. Hodně jim to
zvedá sebevědomí. Na závěr se děti dočkají té největší
pocty, potlesku. To je sice věc banální, nicméně každý ví,
jak dobře se při ní cítí.
Tomáš Firstl, zdravotní bratr DPN Louny

“
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Přezůvky máme!
11 návštěv dětí v domácí péči

Vloni jsme při jedné návštěvě před Vánoci přinesli
kapra. K údivu celé rodiny jsme letos přišli na kontrolu, kterak se kapr má. Kapr však v rodině nebyl, a tak
jeho roli převzal tatínek: po celou dobu naší návštěvy
stál vzorně v lavoru a nahrazoval kapra. Obdivuji
kuráž rodiny, která se rozhodne nás oslovit a požádat
o naši návštěvu. Jsou přece v těžké
situaci, měli by truchlit, být smutní.
Okolí to přece tak vyžaduje – a oni
si pozvou domů klauny! To jsou
ty chvíle, při kterých se potvrzuje,
že bereme legraci vážně.
Jaroslav Vašut alias doktor
Bedřich Voháňka, Zdravotní klaun

Program Přezůvky máme! probíhá u vážně nemocného
dítěte doma. Návštěva Zdravotních klaunů je předem
domluvená, ale tím vše připravené končí a nastává čirá
improvizace. Pokud to situace umožňuje, přijíždí za velkého rozruchu auto, ve kterém sedí, leží, čouhají či trčí
dva klauni. Zazvoní u dveří a čeká je to nejtěžší. Oba
totiž vstupují do neznámého prostoru. Nikdy předtím
u lidí, které navštěvují, nebyli, a přesto nyní alespoň
na hodinu zaplní jejich výsostný prostor – domov. Znají
diagnózu dítěte, ne však diagnózu rodiny. Mnohdy se
jedná o klaunování hlavně pro ty, kteří to v tu chvíli
potřebují nejvíce – rodiče, sourozence a příbuzné,
zkrátka pro ty nejbližší. A oni se také stávají spolutvůrci
klaunského vystoupení. Pomáhají s kouzly, někdy muzicírují a hrají na podivné předměty. Jejich dům či byt se
na chvíli stává součástí klauniády. Klauni jsou tu s nimi
a jen a jen pro ně.

„

Naši klauni se stali nedílnou součástí péče, čemuž
jsme velice rádi, neboť takto můžeme dětem nabízet
mnohem více než jen nutnou péči. Na klauniádu se vždy
sejde celá rodina, někdy i další blízcí, a to, co se odehrává, není jen chvíle s humorem, ale také společné sdílení
příjemných okamžiků, které jsou pro rodinu nesmírně
cenné. Zejména v jejich situaci jsou něčím, nač budou
jistě vzpomínat. Nás pracovníky vždy překvapí, jak umí
klauni v rodině vykouzlit atmosféru plnou pohody a ušít
klauniádu rodině takzvaně na míru. Celé organizaci
Zdravotní klaun jsme vděční za to, že projekt Přezůvky
máme! realizují také u nás, a za výbornou spolupráci,
kterou jsme se všemi zapojenými navázali.
Radka Adamcová, Mobilní hospic Ondrášek

“
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Kutálka
18 vystoupení
Kutálka je jedinečné představení, s láskou a péčí
stvořené pro handicapované děti a lidi, kteří s nimi sdílí
jejich neobyčejné životy. Prostřednictvím jednoduchého příběhu o hledání a nacházení jsou diváci vtaženi
do děje a stávají se spolu s třemi klauny-muzikanty
aktéry celého představení. Každý podle svých potřeb
a možností může vidět, cítit či slyšet – prostě prožít
příběh plný emocí a velké pravdy o tom, jak krásné
může být putování.
Kutálka se koná několikrát ročně v zařízeních pro děti
s kombinovaným postižením. Zúčastněným dětem přináší velkou radost a vzrušení do života, který jinak tráví
většinou v ústavu nebo dokonce na invalidním vozíku.

Je ráno, třída je plná dětí a učitelů. Otevírají se dveře a tři
potulní muzikanti nám začínají odkrývat svá tajemství.
Jednoduše, krásně a čistě a my se stáváme součástí jejich
příběhu. Naše jména jsou krásná a znějí jako písně. Kufr
i bedna se otevřou v pravou chvíli a uvnitř může být všechno
na světě. A bude to právě to, co nejvíc potřebujeme a co nás
potěší. A pak tři potulní muzikanti na tónech známé melodie
odplouvají a my víme, že jejich pouť ani příběh nekončí.
Máme oči dokořán, v uších nám zní hudba, jednoduchá
a krásná. Bylo to tak čisté. Jako sen!
Je ráno, třída je plná dětí a učitelů… a já
stojím na druhé straně dveří. Zpíváme
a těšíme se. Otevírám dveře, jsem jedním
z potulných muzikantů. Příběh začíná…
Zuzana Vodičková alias sestra Žofie
Užvaněná, Zdravotní klaunka

„

Společně s naším mentálně postiženým synem Standou jsme se na Kutálku moc těšili. A představení předčilo
mé očekávání. Klauni byli zábavní, ale přitom citliví
k projevům dětí a uměli ocenit jejich kreativitu vlídnou
zpětnou vazbou. Děti se brzy zbavily ostychu, uvolnily se
a spolupracovaly na příběhu. Standa se choval bezprostředně a užíval si bez zábran vše, co má rád – písničky,
tleskání, tancování. Při pohledu na něj jsem měla slzy
dojetí v očích. Zdravotním klaunům za jejich práci pro
radost dětí moc děkujeme.
Kateřina H., maminka

“
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Humor pro dříve narozené
270 návštěv, 8 geriatrických zařízení

Klientům, které potkáváme, je od pětašedesáti do sta
let a jsou velmi různí. Během klauniád se nám vracejí
jejich úsměvy a smích, občas i pláč z dojetí nad tím,
že jsme vyvolali nějaké dávné vzpomínky. Hlavním
spouštěčem je kromě humoru i hudba – staré písně
a melodie. Zdravotní klauni jsou často svědky odchodu
lidského života. Setkání s dříve narozenými je také
setkání s výsledkem našich často mylných a tabuizovaných společenských představ o mládí a stáří,
o aktivním a pasivním životě. Díky práci Zdravotního
klauna jsem stále víc přesvědčená o tom, že by se mělo
o podobných tématech mluvit častěji
a otevřeněji. V rodinách, ve školách
i ve veřejném prostoru, zejména pak
s mladšími generacemi.
Irena Dubail alias sestra
Květa Jistá, Zdravotní klaunka

„

Když nám sestřičky říkaly, že přijdou klauni, trochu
jsem se divila. Vždyť chodí k dětem, to bude asi divné…
Byli ale tak jemní, veselí a přirození, že na ně budeme
vzpomínat ještě dlouho. A navíc – zazpívali mi Niagáru, a to je moje… to byla píseň mého mládí. Moc mne
potěšili! Jsme rády, že sem za námi přišli!
Paní Jarmila a paní Marie,
klientky LDN Nemocnice Příbram

“

8

Program Humor pro dříve narozené, to je pravidelné
setkávání Zdravotních klaunů se starší generací. Klauniády proto mají jiný charakter než u dětských pacientů.
Klauni potkávají lidi s různým rodinným či společenským zázemím a profesní zkušeností. Lidi zdravé i zápasící s nemocemi, omezeními a samotou. Lidi energické
a optimistické, ale také nešťastné a skeptické. Zdravotní klauni k nim přicházejí jako jakási retro návštěva – stylizovaný pár s červenými nosy a v kostýmech
od první republiky po éru twistu a rock and rollu. Úkolem Zdravotních klaunů je pracovat s přítomným okamžikem. Přicházejí pobavit, dát prostor vzpomínkám,
zahrát a zazpívat staré melodie, vyzvat k tanci, změnit
atmosféru. Jsou připraveni improvizovat, aktivizovat,
proměnit krátký okamžik v poetickou událost a naladit
přítomné na jiný tok času uprostřed každodenního
stereotypu. Účinně tak doplňují léčebný proces a další
služby poskytované pečovatelským zařízením nebo
nemocnicí.

Hospic
12 návštěv
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech navštěvují Zdravotní klauni jednou měsíčně. Je to místo, kde by mohla
panovat pochmurná nálada, ale nepanuje! Kromě
toho, čím hospic je, je i místem setkávání a společenského dění. Nesmírně laskavý personál se lidem, kteří
sem přišli prožít poslední dny svého života, věnuje
s láskou a vlídností a snaží se jim zpříjemnit jejich dny,
jak nejlépe může. Zdravotní klauni k tomu přispívají ze
všech sil a odměnou je jim radost těch, kterým jí už na
tomto světě moc nezbylo.

Je tady skvělá atmosféra a my jako Zdravotní klauni sem
přinášíme navíc trochu zdravého bláznovství a nekompromisní útok na smysl člověka pro humor a život a hlavně
na jeho břišní svaly. Prožíváme neopakovatelné chvíle,
v nichž si zablbneme, zazpíváme a zatančíme anebo si jen
přátelsky stiskneme ruce. A neustále číháme na okamžik,
kdy se můžeme podívat na věci jinak
a zasmát se tomu, jací vlastně jsme.
Zkrátka je to místo, které žije, místo,
kam člověk rád vrací. Protože smích
pomáhá.
Roman Horák alias Láďa Koucký,
Zdravotní klaun

„

Zdánlivě paradoxní spolupráce – hospic a klauni?!
Závěr života a veselí?!
Před pár lety jsme se pro tuto spolupráci jednoznačně
rozhodli. Od té doby k nám Zdravotní klauni jednou
za měsíc přivážejí rozptýlení, radost a světýlka do očí
lidí všeho věku a různě končících životních cest. Jejich
jemný, na míru ušitý humor přináší povzbuzení nejen
našim pacientům, ale i sestřičkám, ošetřovatelům
a nám ostatním, kteří v hospici pracujeme.
Mgr. Jana Ambrožová, psycholožka Hospice
Dobrého Pastýře

“

Odborné semináře a konference
8 seminářů a konferencí
Poslání a myšlenky Zdravotního klauna šíříme i prostřednictvím odborných přednášek a praktických dílen.
V roce 2016 jsme využili regionální i celostátní konference, zejména ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou

Univerzity Karlovy. Informace o využití humoru ve zdravotnictví tak směňujeme za odborné znalosti například
při pořádání odborné konference České asociace sester
nebo Dne hospicové péče Charity ČR. Věříme, že vzájemná spolupráce se zdravotnickým personálem je
klíčová pro ještě efektivnější zaměření našich projektů.
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Koš plný humoru
3 akce, 300 rozdaných košů

Koš plný humoru pro mě znamená nejdříve ostych
a obavy, ale pak velkou snahu předat lidem všechnu
svou energii a radost. Vylovit z proutěného koše knížku,
CD, zázračný lék Humorin nebo křížovky a vyloudit
úsměv na tvářích lidí, kterým do smíchu moc není.
A vidět, že se radují, vtipkují s námi a aspoň na chvíli
zapomněli. Že třeba mají chuť si něco
přečíst, vyluštit nebo si mezi sebou jen
tak popovídat. A když vidím, jak se jim
rozjasnila tvář, jsem to já, kdo odchází
obdarovaná. Šťastná, trochu unavená,
ale s vědomím, že to má smysl.
Sylva Malinková alias doktorka
Gusta Hustá, Zdravotní klaunka

V rámci Koše plného humoru navštěvují Zdravotní
klauni vážně nemocné dospělé lidi a berou s sebou
dárky. Přicházejí za nimi do nemocnic a obdarovávají
je humornou knihou, vtipným CD, křížovkou, červeným nosem – každého tím, co je jeho srdci milé.
Ale hlavně přinášejí těmto lidem humor, porozumění, zájem a radost. A těm, kteří se většinou necítí
příliš dobře, přinese nečekaný hezký dárek spojený
s návštěvou Zdravotních klaunů laskavý a milý doušek radosti.

Jiný svět / Another World
31 návštěv

10

Posláním Zdravotního klauna je pomáhat trpícím. Utrpení však nepramení jen z nemoci, ale i z komplikované
nebo stresující životní situace. Proto jsme v roce 2016
poprvé podali pomocnou ruku dětem, které v České republice pobývají v různých typech uprchlických zařízení.
Ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení jsme
uskutečnili 31 klauniád v Zastávce u Brna, Bělé-Jezové
a Kostelci nad Orlicí. Návštěvy mají podobu kouzelnických představení pro skupinu. Představení je – také kvůli
jazykovým bariérám – téměř beze slov.

Profesionalita a rozvoj Zdravotních klaunů
86 profesionálních Zdravotních klaunů v 8 regionálních týmech

Neustálý rozvoj a vzdělávání patří mezi priority naší
organizace. Proto i letos prošli Zdravotní klauni pestrou
nabídkou praktických seminářů klaunského řemesla,
které pro jejich aktivní ráz nazýváme „dílnami“.
Vzdělávání opět probíhalo na několika úrovních –
tuzemské i mezinárodní, praktické i teoretické. Opakovaně jsme uspořádali školicí dílny pro Cirkus Paciento,
např. kouzelnickou dílnu, a ve spolupráci se spřátelenou
organizací Cirqueon žonglérskou dílnu.
Dalším stěžejním tématem se stal klaunský kostým,
který definuje naši „zdravotně-klaunskou“ postavu a zároveň ji odlišuje od obecného vnímání klauna. Na kostýmní dílně se pod vedením zkušené výtvarnice Petry
Goldflamové kostýmy i vyráběly.

A protože náš zájem patří nejen dětem, ale i seniorům,
připravila naše specialistka na tento program Irena
Dubail speciální dílnu právě pro „geriatrické“ klauny.
Každý rok vrcholí vzdělávání národním setkáním,
na kterém se všichni klauni opět školí. Tématy roku
2016 byly např. dětská psychiatrie, lektorovaná ředitelem neziskové organizace Ledovec Mgr. Martinem
Fojtíčkem, nebo klaun ve společnosti z pohledu sociologie pod vedením ředitele Institutu sociologických studií
doc. Mgr. Martina Hájka, Ph.D.
Dílny v roce 2016 byly spolufinancovány z projektu Faces behind the Nose
v rámci programu Evropské unie Creative Europe a Visegrad fondem.
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Programy Zdravotních klaunů v roce 2016
PRAVIDELNÉ KLAUNIÁDY PRO DĚTI
Jihočeský kraj

95

Nemocnice Tábor, a.s.
Dětská psychiatrická léčebna Opařany

12
12

Jihomoravský kraj

Počet návštěv

FN Brno, Černopolní
FN Brno-Bohunice

356
49

FN U sv. Anny v Brně

5

Nemocnice Břeclav, p.o.
Nemocnice Kyjov, p.o.
Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

51
25
23

Karlovarský kraj
Krajský dětský domov Karlovy Vary, p.o.
Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
NEMOS Sokolov, s.r.o.
KKN, a.s., nemocnice v Chebu
Královéhradecký kraj
FN Hradec Králové
Dětský denní rehabilitační stacionář
Hradec Králové
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
Liberecký kraj
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Jedličkův ústav, p.o., Liberec
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
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Počet návštěv

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Počet návštěv
19
23
12
11
Počet návštěv
102
12
12
50
12
Počet návštěv
52
73
26
52

Moravskoslezský kraj

Počet návštěv

FN Ostrava-Poruba
Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy, p.o
Vítkovická nemocnice, a.s.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

156
26
26
52

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

52

Nemocnice s poliklin. Karviná-Ráj, p.o.
Nemocnice Třinec, p.o.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

52
24
52

Olomoucký kraj
FN Olomouc
SMN, a.s., Nemocnice Přerov
SMN, a.s., Nemocnice Prostějov
Šumperská nemocnice, a.s.
SMN, a.s., Nemocnice Šternberk
Pardubický kraj
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Svitavská nemocnice, a.s.
Plzeňský kraj
FN Plzeň
Klatovská nemocnice, a.s.
Domažlická nemocnice, a.s.
Rokycanská nemocnice, a.s.
Praha
FN v Motole, Praha
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
FTN dětská klinika IPVZ, Praha
FN Na Bulovce, Praha

Počet návštěv
52
26
26
12
12
Počet návštěv
51
51
12
Počet návštěv
100
12
11
11
Počet návštěv
412
74
102
49

Středočeský kraj
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Dětský domov Mladá Boleslav
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Ústecký kraj

Počet návštěv
52
52
41
52
Počet návštěv

Kraj Vysočina
Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
Nemocnice Třebíč, p.o.
Nemocnice Jihlava, p.o.
Nemocnice Pelhřimov, p.o.
Zlínský kraj

KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.
KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.
KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z.
KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Dětská psychiatrická léčebna Louny

25
51
50
22
23

Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.
Kroměřížská nemocnice, a.s.
Vsetínská nemocnice, a.s.

NOS! (Na operační sál!)

213

klauniády pro děti celkem

Počet návštěv
12
12
51
12
Počet návštěv
52
46
12
26
12
3 353

PRAVIDELNÉ KLAUNIÁDY PRO SENIORY
Jihomoravský kraj
DPS Mikuláškovo nám. Brno, p.o.
Domov pokojného stáří Kamenná, Brno
LDN Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Moravskoslezský kraj
Domov pro seniory Kamenec, Ostrava
Charitní dům sv. Václava, Ostrava-Heřmanice

Počet návštěv
49
52
23
Počet návštěv
24
24

SPECIÁLNÍ PROGRAMY
Cirkus Paciento

12

Přezůvky máme!

11

Kutálka

18

Koš plný humoru

3

Pardubický kraj
Domov pro seniory Sloupnice
Praha
Domov pro seniory Kobylisy
Domov sv. Karla Boromejského, Praha
Klauniády pro seniory celkem

Počet návštěv
24
Počet návštěv
49
48
270

Hospic

12

Speciální klauniády

60

Odborné konference a semináře

8

Jiný svět / Another World

31

Turné

15

Klauniády v rámci speciálních
programů CELKEM

170

Celkový počet klauniád v roce 2016.................... 3 793
13

Mezinárodní spolupráce
I v roce 2016 jsme rozvíjeli mezinárodní spolupráci
jak v rámci Red Noses International (RNI), projektu
sdružujícím devět evropských partnerských organizací
a jednu mimoevropskou (Palestina), tak pod hlavičkou
European Federation of Hospital Clown Organisations
(EFHCO).
Česká republika byla letos hostitelskou zemí Mezinárodního klaunského tábora. Do Zbraslavic u Kutné
Hory se sjelo téměř 200 Zdravotních klaunů a administrativních pracovníků z partnerských organizací RNI.
Hlavní pozornost byla jako vždy věnována především
zdokonalení v klaunských dovednostech.
Pokračovalo také každoroční vzdělávání na International School of Humour (ISH) ve Vídni, jejíž lektoři patří
ke špičce vzdělávání v oboru. Naše země také hostila
praktickou klaunskou dílnu ISH To Go, v jejímž rámci
přijíždějí nejžádanější lektoři přímo za klauny v jednotlivých zemích. To umožňuje všem Zdravotním klaunům,
kteří pracují v „našich“ nemocnicích, osvojit si společný
klaunský „jazyk“.
Nadále jsme aktivní součástí projektu RNI Emergency
Smile určeného lidem v akutní nouzi za hranicemi naší
země. Olomoucký klaun Jan Šprynar se v letošním roce
zúčastnil intenzivních projektů na Ukrajině a v Řecku.
Zahraniční spolupráce pro nás zůstává zdrojem profesní inspirace a příležitostí k navázání cenných přátelských i pracovních kontaktů, díky čemuž jsme schopni
pracovat efektivněji. Stejnou měrou se my snažíme
inspirovat naše kolegy z Evropy i dalších kontinentů
v působení, které nás všechny spojuje a které je zaměřeno na pomoc trpícím a strádajícím lidem.
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Vzdělávání Zdravotních klaunů a Mezinárodní klaunský tábor byly
spolufinancovány grantem Evropské unie – Creative Europe Programme.

Zdravotní klaun v roce 2016 v číslech
Počet klauniád a akcí
Pravidelné klauniády pro děti

3 353

Pravidelné klauniády pro seniory

270

Speciální programy

170

Cirkus Paciento, Přezůvky máme!, Kutálka,
Koš plný humoru, Hospic, Speciální klauniády,
Odborné konference a semináře, Jiný svět, Turné

Struktura našeho financování

85,33 % Individuální dárci
7,88 % Firemní dárci
4,34 % Veřejná sbírka
2,45 % Nadační příspěvky a dotace

Vzdělávání Zdravotních klaunů a Mezinárodní klaunský
tábor byly spolufinancovány z programu Evropské unie
Creative Europe a Visegrad fondem.

Účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2016 zveřejníme
na www.zdravotniklaun.cz po schválení správní radou
a provedeném ročním auditu ve 2. čtvrtletí roku 2017.
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Kde všude nás potkáte
dětská oddělení nemocnic
zařízení pro seniory
hospic

Liberec
Děčín

Česká Lípa

Ústí nad Labem
Chomutov

Jablonec nad Nisou

Most
Mladá Boleslav

Jičín

Trutnov

Louny
Náchod

Karlovy Vary
Hradec Králové
Cheb

Sokolov

Praha

Kolín
Ústí nad Orlicí
Pardubice
Čerčany

Šumperk
Opava

Sloupnice

Karviná

Rokycany
Plzeň

Šternberk

Havlíčkův Brod

Opařany Tábor

Pelhřimov

Třebíč

Kroměříž

Brno

Valašské Meziříčí

Přerov

Prostějov

Jihlava

Vsetín
Zlín

Uherské Hradiště
Kyjov

České Budějovice

Hodonín
Břeclav

© Zdravotní klaun, o.p.s., 2016
Texty: Sylva Kolísková, Kateřina Slámová Kubešová, Lukáš Houdek, Petr Jarčevský • Grafika: Roman Anderle
Místo vydání: Zdravotní klaun, o.p.s., Hájkova 22, 130 00 Praha 3 • Číslo: 1/2017 • Cena tisku: 3,62 Kč včetně DPH
Registrace: MK ČR E 20587 • Vychází: leden 2017
Vydavatel: Zdravotní klaun, o.p.s., Hájkova 22, 130 00 Praha 3, IČO: 26547953 • tel.: +420 222 713 416

PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu veřejné sbírky: 2020202020/0600
usmev@zdravotni-klaun.cz, facebook.com/zdravotniklaun, www.zdravotniklaun.cz

Havířov
Frýdek-Místek

Olomouc

Domažlice

Klatovy

Ostrava

Svitavy

Příbram

Třinec

