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ČERVENÝ NOS Clowndoctors 
... pretože smiech pomáha! 



 
6/16/2015 
2 
 

ČERVENÝ NOS Clowndoctors 

 

Občianske združenie Červený Nos Clowndoctors je uznávané pre svoju odbornosť a 
skúsenosti v oblasti využívania humoru v zdravotníctve.  

 

Pravidelné návštevy zdravotných klaunov sa stali  počas 11 rokov neoddeliteľnou 
súčasťou väčšiny nemocníc a zdravotníckych zariadení po celom Slovensku. 
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ČERVENÝ NOS Clowndoctors 

 

  vznik 2004 na podnet MUDr. Daniely Sejnovej 

  zakladateľ Gary Edwards 

 

 

Občianske združenie 
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ČERVENÝ NOS Clowndoctors 
 
                                               

 

 

 

 

 

                                           

 

                                            

                                           

 

 

Odborný garant - Predsedníčka o. z. MUDr. Katarína Šimovičová (detská lekárka) 
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RED NOSES INTERNATIONAL 

,  

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 Finančná podpora, granty 

 Know how 

 Strategický rozvoj 

 Umelecký rozvoj (ISH) 

 Výmena skúseností 
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Pravidelné návštevy detí - ZDRAVOTNÉ KLAUNIÁDY 

 54 zdravotných klaunov a klauniek 

 

 38 nemocníc a 3 liečebné zariadenia 

 

 165 pravidelných návštev mesačne 

 

 90 000 veselších detí ročne 
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 Humorom pomáhajú zdravotní klauni a 
klaunky prekonávať ich strach z rozličných 
procedúr, vyšetrení a liečebných zákrokov.  

 

 

 Snažia sa zaujať hrou, zapojiť ich do nej a 
vykúzliť na detskej tvári úsmev 

 

Hlavná činnosť združenia - ZDRAVOTNÉ KLAUNIÁDY 
 
   Zdravotné klauniády podporujú psychickú pohodu detí v nemocničnom prostredí, a tým 
prispievajú k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu.  
 
   Cieľom týchto návštev je priniesť dobrú náladu a smiech do nemocničného prostredia a pomôcť 
deťom odpútať sa od bolesti a traumy z toho, že nie sú vo svojom rodinnom a známom prostredí. 
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Pravidelné návštevy seniorov- LIEČBA HUMOROM 
PRE SKȎR NARODENÝCH 

  Systematický tréning pamäte pacientov 

  Oživenie vzájomnej komunikácie pomocou humoru 

  Preladenie psychiky pacientov na pozitívnu vlnu 

 

Záujem a pozornosť prebúdzajú v senioroch chuť žiť, a teda bojovať s chorobami. Červený Nos im 
často pomáha odľahčiť niekedy dosť stiesňujúcu atmosféru a pozrieť sa na svet veselšími očami. 
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PROGRAMY pre špecifické cieľové skupiny 

 

N.O.S.  

CIRKUS PACIENTO  

FIDLIKÁRA  

KOŠ PLNÝ HUMORU  

MALÝ ZÁCHRANÁR  

PREZUVKY MÁME  

HUMOR V ZDRAVOTNÍCTVE 
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Projekt N.O.S. 

 

 Intervencia humorom pri príprave na chirurgický zákrok  

 

 Zdravotní klauni malých pacientov pred operáciou odpútajú od bolesti, úzkosti 
a svojím humorom navodia psychickú pohodu, ktorá je pred chirurgickým zákrokom 
veľmi potrebná  

 

 Vo chvíli, keď deti zostávajú na sále,  

klauni sa venujú ich rodičom a blízkym 

...pre deti, ktoré sa chystajú “Na Operačnú Sálu“ 
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Projekt CIRKUS PACIENTO 

"Cieľom projektu Cirkus Paciento je vzbudiť u dlhodobo 
chorých malých pacientov záujem o život, lebo ak má 
pacient záujem o čokoľvek, znamená to, že má chuť 
žiť. Záujem o život je dôležitou súčasťou liečebného 
procesu," konštatuje umelecký riaditeľ Gary Edwards 

 

 celotýždňový projekt 
 kúzlenie, žonglovanie, 

schopnosť odovzdať radosť  
a smiech 

 záverečné vystúpenie detí 

... pre deti v liečebných zariadeniach, onkológii, psychiatrii 
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Projekt FIDLIKÁRA 

 špeciálny interaktívny program pre deti s kombinovaným postihnutím  

 jeho zmyslom je priniesť nové radostné vnemy pomocou hudby, zaujať ich 
pozornosť a nadviazať s nimi kontakt  

 jednoduchý príbeh s hudbou a malým množstvom rekvizít sa stretáva u detí a ich 
pedagógov s veľmi pozitívnym ohlasom 

... pre deti s kombinovaným postihnutím 
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Projekt KÔŠ PLNÝ HUMORU 

 

 Zdravotní klauni odovzdajú kôš plný drobných darov 
na vybraných oddeleniach pre ťažko chorých pacientov 

 

 Prečítať si niečo veselé, objaviť liek Humorin, 
presmerovať myšlienky na lúštenie krížoviek – to zlepší 
náladu a spríjemní pobyt v nemocnici mnohým 
pacientom 

... pre dospelých dlhodobo hospitalizovaných pacientov 
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Projekt MALÝ ZÁCHRANÁR 

 Spojili sme hru s učením, teda zdravotných klaunov so záchranárom a zdravotnou 
sestrou 

  Školáci sa zábavnou formou učia, ako poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc, privolať 
záchrannú službu, postarať sa o zraneného, poskytnúť človeku umelé dýchanie   

... pre žiakov základných škôl 

   Zdravotní klauni svojou vtipne hranou neznalosťou a 

školáckymi chybami upozornia školákov na to, čo sa nemá 

robiť, aby potom profesionáli deťom povedali a ukázali, ako to 

má byť správne 
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Projekt PREZUVKY MÁME 

 

  Rodinu navštevujú zdravotní klauni v 
ich domácom prostredí 

  Všetky návštevy sú prispôsobené 
konkrétnemu psychickému a fyzickému 
stavu malých pacientov.  

  Cieľom je odľahčiť vážnu životnú 
situáciu, priniesť novú energiu a 
poskytnúť duševnú pohodu a rozptýlenie 
nielen ťažko chorému dieťaťu, ale i celej 
jeho rodine.  

... pre dlhodobo choré a nevyliečiteľne choré deti v domácej starostlivosti 
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HUMOR V ZDRAVOTNÍCTVE 

 

 Špeciálny workshop pre nemocničný 
personál  

 

 Cieľom je predstaviť techniky terapie 
humorom, pomocou ktorých je možné 
lepšie pracovať a komunikovať s 
pacientmi – detskými aj dospelými 

 

 Praktický tréning v špeciálnych 
technikách 

... pre zdravotné sestry a pomocný personál 



 
6/16/2015 
18 
 

 
ČERVENÝ NOS Clowndoctors  

  

Údolná 15, 811 09 Bratislava 

 

T: +421 2 4342 8088 

 

E: info@cervenynos.sk 

 

 

ĎAKUJEME! 

mailto:info@cervenynos.sk

