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Milí priatelia Červeného nosa,

radosť, smiech, ľudskosť a láska sú našou doménou a vieme, ako veľmi sú dôležité pre každého z nás. Aj v uply-
nulom roku sa ukázalo, že láskavý humor, ktorý prinášajú naše profesionálne zdravotné klaunky a klauni, môže 
pomôcť aj v tých najťažších chvíľach. V roku 2022 bolo takých chvíľ viac než dosť.

Popri zlých správach a trápeniach, ktoré sužovali nás všetkých, sme sa v nemocniciach a seniorských zariade-
niach stretávali so smútkom, strachom, chorobami a bolesťou detí, dospelých či seniorov.

Citlivo sme vnímali náročnú situáciu v zdravotníctve, ktorá dlhodobo vyčerpáva zdravotnícky personál. Do ťaž-
kého obdobia pretrvávajúcej covidovej pandémie prišli pritom ďalšie rany v podobe vojny na Ukrajine, vyhro-
tených konfliktov, fyzických útokov a rastúceho napätia naprieč celou našou spoločnosťou.

O to viac sme cítili dôležitosť našej misie - prinášať radosť, smiech i úľavu tým, ktorí to práve potrebujú. Či ide 
o choré deti v nemocniciach i dlhodobej domácej starostlivosti, seniorov v seniorských zariadeniach, zdravot-
nícky personál, ale aj ľudí, ktorých vyhnala z ich domovov vojna.

Naši zdravotní klauni a klaunky zrealizovali minulý rok 
spolu 2514 klauniád, aj vďaka ľuďom, ako ste vy. Váži-
me si a sme šťastní, že nám pomáhate robiť spoločnosť 
lepšou a usmiatejšou. Lebo kde je smiech, tam je nádej. 

Ďakujeme!



ZDRAVOTNÉ KLAUNIÁDY
V roku 2022 zdravotní klauni navštívili choré deti v nemocniciach až 1908-krát. Pravidelnými 
návštevami naplnenými humorom, hudbou a dobrou náladou zmenili atmosféru na nemocnič-
ných izbách, kde pred ich príchodom vládli bolesť, smútok, strach. Mnohým deťom zdravotní 
klauni spríjemnili aj čas čakania pred ambulantným vyšetrením či vo vakcinačných centrách.
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183SMIECH NEPOZNÁ VEK A KLAUNOVANIE PRE DOSPELÝCH
Smiech je naozaj potrebný v každom veku. So seniormi v seniorských zariadeniach sa naši zdra-
votní klauni stretli 183-krát, pričom väčšina týchto stretnutí bola osobná, z čoho sa vrúcne tešili 
po období online klauniád seniori aj klauni. Po troch rokoch sme obnovili tiež špeciálny program 
pre dospelých hospitalizovaných pacientov na onkologických oddeleniach. V novembri ich naši 
zdravotní klauni navštívili v 6 nemocniciach, aby vďaka klaunskému umeniu aspoň na chvíľu za-
budli na svoje ochorenie.

N.O.S. - NA OPERAČNÚ SÁLU
S dobrými správami z predošlého roka pokračujeme – veď až 222-krát naši zdravotní klauni od-
prevadili na operáciu malých pacientov, ktorí si vďaka nim často ani nevšim li, že už sú na sále. 
A zabudnúť na stres pomohli aj rodičom operovaných detí.
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CIRKUS PACIENTO
Dlhodobo hospitalizované deti v 3 detských liečebniach a na 6 onkologických a psychiatrických 
oddeleniach zažili týždeň nezabudnuteľných zážitkov a počas každodenného tréningu s našimi 
klaunmi získali nové zručnosti. Tie predviedli na záverečnom cirkusovom predstavení, ktorého 
hviezdami boli práve oni.
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PREZUVKY MÁME
V minulom roku ich naši zdravotní klauni obuli 35-krát, aby rozžiarili deň vážne chorým deťom 
v dlhodobej domácej starostlivosti. Nemenej dôležité sú tieto návštevy pre súrodencov a rodi-
čov týchto chorých detí.
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34FIDLIKÁRA
Interaktívne hudobné predstavenie plné podnetov pre zmyslové vnímanie je určené deťom  
s autizmom, ťažkým a kombinovaným postihnutím, ktorým pomáha vyjsť z ich sveta. V minu-
lom roku priviezli naši klauni Fidlikáru do špeciálnych základných škôl 34-krát, spolu pre vyše 
250 detí.

30KLAUNOVANIE PRE UKRAJINSKÉ RODINY
Na ukrajinské hranice sa naši zdravotní klauni vydali hneď v prvé dni od vypuknutia vojny, aby 
aspoň na chvíľu pomohli ľuďom v zúfalej situácii, ktorým sa životy z večera do rána zmenili na boj 
o holý život. Neskôr ich navštevovali v utečeneckých táboroch. Od októbra začali spríjemňovať 
čakanie deťom i dospelým v čakárňach ambulancií určených pre ukrajinské rodiny.

5SEMINÁR HUMOR V ZDRAVOTNÍCTVE
Zdravotné sestry a lekári sú našimi najdôležitejšími partnermi pri práci v nemocniciach. Práve 
pre nich je určený seminár Humor v zdravotníctve, na ktorom im naši lektori – skúsení zdravotní 
klauni, predstavujú možnosti, ako používať humor v komunikácii s pacientmi. V minulom roku 
sme sa opäť mohli vrátiť k organizovaniu týchto seminárov, ktorých sa nám podarilo urobiť päť.



ČERVENÝ NOS V ČÍSLACH
V minulom roku sa nám podarilo zrealizovať spolu 2514 klauniád, čo predstavuje desaťtisíce rozosmiatych detí i dos-
pelých. Graf vľavo znázorňuje, koľko klauniád sa uskutočnilo v jednotlivých programoch.

Všetky klauniády plné smiechu sme mohli priniesť tam, kde je to potrebné, práve vďaka vám, naši milí darcovia. 
Druhý graf znázorňuje, akými spôsobmi ste nás v minulom roku podporili. Ďakujeme!
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Ďakujeme autorom fotografií: Petra Bošanská, Katarína Varga, Ján Štovka

zaslaním pravidelného alebo jednorazového daru na www.cervenynos.sk 
alebo prostredníctvom 2% z vašich daní


