
 

Rozdávat radost a smích tam, kde se jich 
nedostává 
Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která od roku 2001 rozdává radost a smích nejen nemocným 
dětem, ale i osamělým seniorům nebo zdravotnickému personálu a blízkým lidem v jejich okolí. 
Posláním Zdravotního klauna je přinášet radost, dobrou náladu, a především naději na místa, kde se 
jich příliš nedostává. Jedná se především o dětské nemocniční pokoje, specializované ambulance, 
léčebny, stacionáře i domácnosti pečující o těžce nemocné děti. 

Zdravotní klaun se také věnuje vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů využitelných                    
v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem. Spolupracuje i s dalšími organizacemi, které mají stejné 
nebo podobné cíle a poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni. Společně si vyměňují 
informace, know-how a podporu. Zdravotní klaun také pravidelně školí zdravotnický personál nebo 
studenty lékařských fakult.  

V České republice aktuálně působí 93 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 
63 nemocnic, 10 domovů pro seniory a 1 hospic.  

Proč právě Zdravotní klaun? 

Profesionální Zdravotní klauni umějí individuálně pracovat s náladou, věkem a potřebami 
pacienta/klienta. Vycítí, kdo si chce hrát, kdo má chuť si povídat, kdo chce poslouchat písničky, nebo si 
společně s klauny zazpívat. Být Zdravotním klaunem je bez nadsázky tou největší životní rolí, za kterou 
se sice nedostávají zlaté sošky, ale úsměvy těch, kterým zrovna nemusí být do smíchu. Nemusí jít 
přitom nutně o hurónské popadání za břicho, hlavním cílem je obrátit pozornost na něco pozitivního a 
zejména něco jiného, než je strach a obavy. Důležité je rozbít šedivou atmosféru, přinést do ní svěží 
vítr a zanechat za dveřmi dobrou náladu a pozitivní pohled na svět. Základem pro úspěch je dokonalá 
analýza prostředí a schopnost rychle reagovat a improvizovat. A to je přesně to, co Zdravotní klaun umí 
nejlépe. Každá jejich návštěva vychází z přítomného okamžiku, každé setkání je nové, unikátní a 
neopakovatelné.  

Zakladatel organizace 

Psal se rok 2001, když americký vizionář, herec a muzikant Gary Alven Edwards založil neziskovou 
organizaci Zdravotní klaun. Aktivně se také účastnil řady zdravotnických konferencích, na kterých 
hovořil o významu humoru v nemocnicích. V roce 2012 ho na návrh České pediatrické společnosti 
ocenila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně medailí za dlouhodobý a významný přínos zdravotnictví.  
V současné době je předsedou správní rady Zdravotního klauna a konzultantem mezinárodní 
organizace Red Noses International, jejíž je Zdravotní klaun dlouholetým aktivním partnerem.  

 

www.zdravotniklaun.cz 

https://www.facebook.com/zdravotniklaun/ 
https://www.instagram.com/zdravotniklaun/ 
https://www.youtube.com/user/Zdravotniklaunvideo 
https://www.linkedin.com/company/zdravotniklaun/ 
 
 
 



 

 


