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Prehlásenie organizácie ČERVENÝ NOS Clowndoctors o 
ochrane detí a zraniteľných osôb 

Poslaním organizácie ČERVENÝ NOS Clowndoctors je prostredníctvom klaunského umenia 
prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. 

Všade, kde pôsobíme a realizujeme naše programy, sa snažíme podporovať bezpečné a 
ochraňujúce prostredie pre deti a zraniteľné dospelé osoby, ktoré im umožňuje vychutnať si 
najvyššiu kvalitu profesionálneho klaunského umenia. Veríme, že humor, umenie a kultúra 
môžu mať pozitívny vplyv na celkovú pohodu tých, ktorým sme sa zaviazali pomáhať. 

Deti a zraniteľné osoby v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ako aj deti postihnuté 
prírodnou katastrofou či vojnovým konfliktom, čelia špecifickým rizikám a problémom. 
Predpokladá sa, že sa môžu stať obeťami násilia, zneužívania alebo zanedbávania. 

ČERVENÝ NOS Clowndoctors ako partnerská organizácia RED NOSES International (RNI) si 
uvedomuje, aké je dôležité zaistiť bezpečnosť detí a zraniteľných osôb. Zaväzuje sa preto 
prispieť k ich ochrane pred nevhodným zaobchádzaním alebo inými negatívnymi vplyvmi, 
ktoré by mohli poškodiť ich zdravie a vývoj. Organizácia ČERVENÝ NOS Clowndoctors  prijala 
za týmto účelom Bezpečnostnú politiku ochrany detí a zraniteľných osôb (BPODZO) s cieľom 
minimalizovať riziko násilia a zneužívania. Všetci zamestnanci, výkonní umelci, partneri a 
spolupracovníci sú povinní riadiť sa týmito zásadami a zaviazať sa, že bezodkladne oznámia 
podozrenie z možného zneužitia. 

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb je pre nás vždy prvoradá. Prijali sme opatrenia a zásady, 
ktoré rešpektujú hranice každého jednotlivca. Počas našich umeleckých programov - klauniád, 
kedy dochádza k fyzickému kontaktu s deťmi a zraniteľnými osobami, je tento kontakt 
realizovaný s odstupom a primerane danej situácii. 

Súčasťou prijatej bezpečnostnej politiky je aj vymenovanie kvalifikovaných zamestnancov (tzv. 
poverených miestnych dôverníkov a členov tzv. miestneho bezpečnostného tímu) ako aj 
externého ombudsmana. Ich úlohou je prijímanie a preskúmanie oznámení a podnetov. 

Vo vnútri organizácie aj smerom k vonkajšiemu prostrediu budeme zvyšovať povedomie o tom, 
ako je dôležité zabezpečiť ochranu deťom a zraniteľným osobám pred zneužitím. Neustále 
budeme hodnotiť a zdokonaľovať všetky nástroje a opatrenia BPODZO, vrátane pravidelných 
školení zamestnancov a výkonných umelcov. 

Pri vytváraní akýchkoľvek opatrení sa budú vždy brať do úvahy práva detí a zraniteľných osôb 
bez ohľadu na rasu, rod, pohlavie, vek, zdravotné znevýhodnenie, náboženské vyznanie alebo 
sexuálnu orientáciu. Všetky naše prijaté opatrenia musia byť vždy v najlepšom záujme detí a 
zraniteľných osôb. 
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Pri všetkých našich komunikačných aktivitách bude zaručená dôstojnosť detí a zraniteľných 
osôb. Taktiež sa zaväzujeme aktívne sa zasadzovať za práva detí a zraniteľných osôb a 
spolupracovať s organizáciami a odborníkmi na ochranu detí. 

Morálnym kompasom pre naše konanie je Všeobecná deklarácia ľudských práv, zatiaľ čo 
právny základ tejto politiky spočíva v Dohovore o právach dieťaťa a Dohovore o právach osôb 
so zdravotným znevýhodnením. Táto politika sa riadi dvomi zo siedmich základných hodnôt 
RNI: rešpekt a zodpovednosť. Načúvame komunitám, v ktorých pôsobíme a zapájame sa do 
ich aktivít. Plne rešpektujeme želania, presvedčenia, názory a pocity ľudí, s ktorými sa 
stretávame. Sme empatickí a pomáhame tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Vítame 
rozmanitosť a sme v našom prístupe otvorení. Považujeme za svoju povinnosť prevziať 
zodpovednosť za všetky dôsledky svojich rozhodnutí a konania. Táto politika je súčasťou 
dobrého spravovania našej organizácie. 

 

 


