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PROJEKTO „EMOCINĖ PAGALBA UKRAINOS
VAIKAMS, GYVENANTIEMS PABĖGĖLIŲ CENTRUOSE“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Asociacija „RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“
Įmonės kodas: 302555555

Telefonas: 8-616-40419

El. pašto adresas: aiste@raudonosnosys.lt

Internetinė svetainė: www.raudonosnosys.lt

Per www.aukok.lt surinkta: 1109,44 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – naudojant efektyvią klounų terapijos metodiką gydytojai klounai skaidrins
pabėgėlių centro gyventojų kasdienybę, stengdamiesi įkvėpti jiems optimizmo. Kartu su centro
mažaisiais ir suaugusiais rengs interaktyvias kūrybines dirbtuves, mokysis įvardinti ir išreikšti
emocijas, ieškos problemų sprendimų pasitelkę teatro ir cirko įgūdžius. Užsiėmimus vainikuos
finalinis pasirodymas, kuriame bus sudėta visa įgyta patirtis.
Surengti 4 dienų kurybines dirbtuves ir, naudojant klounados metodiką, prisiliesti prie 300 vaikų.

Keletas projekto akimirkų
https://youtu.be/tbJIFCnqCaA
https://youtu.be/ZwkA1O46wIM

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Džiaugsmas ten, kur jo trūksta labiausiai.
Nuo 2010 metų, RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai neša džiaugsmą, juoką ir šypsenas ten,
kur to labiausiai trūksta: mažiesiems ligoniukams šalies ligoninėse, specialiųjų poreikių turintiems
vaikams specialiose mokyklose, reabilitacinį gydymą patyriantiems vaikams sanatorijose,
senjorams socialinės globos namuose, žmonėms pabėgelių centruose ir kitur. Humoro pagalba
teikiame emocinę bei psichosocialinę pagalbą visoms labiausiai pažeidžiamoms visuomenės
grupėms.
Mūsų misija - meno priemonėmis dovanoti šypsenas ir juoką tiems, kam to trūksta labiausiai.
RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai yra visur, kur žmonėms reikia psichosocialinės ir emocinės
pagalbos greičiau sveikti ir iš naujo atrasti pozityvią gyvenimo pusę.
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Gegužės 1-13 dienomis “Raudonos nosys gydytojai klounai” komanda surengė džiaugsmo misiją
Kijeve, Ukrainoje. 4 aktoriai – klounai dvi savaites intensyviai dirbo su vaikais ir jų šeimų nariais
vidaus pabėgėlių stovyklose, kur glaudžiasi nuo karinio konflikto nukentėję ir savo namus rytinėse
šalies teritorijose palikę Ukrainos gyventojai.
Naudodami efektyvią klounų terapijos metodiką gydytojai klounai skaidrino pabėgėlių centro
gyventojų kasdienybę, stengdamiesi įkvėpti jiems optimizmo. Kartu su centro mažaisiais ir
suaugusiais rengė interaktyvias kūrybines dirbtuves, mokėsi įvardinti ir išreikšti emocijas, ieškojo
problemų sprendimų pasitelkę teatro ir cirko įgūdžius. Užsiėmimus vainikavo finalinis pasirodymas,
kuriame buvo sudėta visa įgyta patirtis.
Kūrybinių dirbtuvių metu vaikai ir suaugusieji dalijosi savo svajonėmis, vardijo dalykus, kurių šiuo
metu jie norėtų labiausiai. Vaikų sąraše netrūko fantazijos, čia buvo: šuniukas, skrydis į kosmosą,
oranžinė mašina, kelionė į Paryžių. Paaugliai ir suaugusieji norėjo praplėsti saviraiškos ribas:
išmokti anglų kalbą, režisuoti spektaklius, kurti dainas, kurių klausytųsi visas pasaulis. Nemažai
išsakytų svajonių buvo susiję ir su namais: "norėčiau keliauti po pasaulį, bet visada turėti namus, į
kuriuos gera sugrįžti", - sakė Ala, gyvenanti pabėgėlių centre.
Kūrybos procese dalyviai nusprendė, kad finalinio pasirodymo metu pristatys istoriją "Kelionė
namo". Kelionės metu scenoje naujosios žvaigždės sutiko daug kliūčių, bet kartu turėjo galimybę ir
įgyvendinti savo svajones. Pakeliui namo atsirado ir šuniukas, ir mašina, bet svarbiausia – daug
daug draugų. Juk namai ir yra ten, kur mūsų draugai.
Dvi savaites trukusi džiaugsmo misija suteikė gerų emocijų ne tik centro gyventojams, bet ir
darbuotojams. Gydytojai klounai taip pat spėjo aplankyti ir Kijevo vaikų ligoninę "Oxmadiet" bei
vaikų namus "Moja rodina", esančius užmiestyje. "Gaila, kad reikės išsiskirti", – taip gydytojus
klounus išlydėjo ukrainiečiai.
Statistika
2 klounų pasirodymai pabėgėlių centruose, kuriuos koordinavo NVO “Vostok-KievPomosch” ir “Dety Donbassa”. Žiūrovai: ~100 vaikų ir 45 suaugusieji.
Klounų pasirodymas Boyarka kaimelyje pabėgėlių ir vietiniams vaikams. Žiūrovai: ~150
vaikų ir 100 suaugusiųjų.
Klounų pasirodymas pabėgėlių centre, kurį koordinuoja NVO “All-Ukrainian Organizations
on Affairs of Internally Displaced Persons”. Žiūrovai: 50 vaikų ir 22 suaugusieji.
Pasirodymas vaikų namuose “Moja Rodina” pabėgėlių ir kitiems vaikams netoli Kijevo.
Žiūrovai: 10 vaikų ir 5 darbuotojai.
Apsilankymas Kijevo “Oxmadiet” vaikų ligoninėje. Aplankyta 80 vaikų ir 30 suaugusiųjų.
Keturioms grupėms surengtos 4 dienų kūrybinės dirbtuvės pabėgėlių centruose
gyvenantiems vaikams ir suaugusiems. Dirbtuvių pabaigoje dalyviai pristatė bendrus pasirodymus.
Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo 40 vaikų ir 38 paaugliai ir suaugusieji. Parodyti 2 bendri
pasirodymai, kuriuos galėjo stebėti 150 žiūrovų.

Projekto dalyvių atsiliepimai
„Nuo to laiko, kai persikraustėme į Kijevą, mano dukra retai kada besijuokdavo. Po užsiėmimų su
jūsų klounais tarsi koks stebuklas nutiko: aš vis dažniau matau šypseną dukros veide ir atrodo, kad
ji tapo daug laimingesnė. Ačiū jums!”
Sergejus
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“Galvoju gerai, nuvesiu savo dukrą į kūrybines dirbtuves su klounais, nes neturiu kur jos palikti
dienos metu. Ji ten pažais kažkiek ir viskas, nieko daugiau. Bet aš klydau – nesitikėjau, kad
poveikis bus toks galingas. Jūs atnešėte tiek daug pozityvumo, energijos ir juoko ne tik vaikams,
bet per vaikus ir į mūsų šeimas. Vakarais visi kartu dainuojame dainas ir repetuojame pasirodymui,
namai prisipildė gyvybės“.
Aleksandra
"Atvykusi į Kijevą ilgai vaikščiojau pas psichologą, išbandžiau įvairias terapijos rūšis, bet niekas
nepadėjo. Psichologas sakė, kad po visko, ką patyriau, man reikia daugiau pozityvių emocijų ir vėl
išmokti šypsotis. Tačiau man tai niekaip nepavykdavo, niekas nedžiugino, o per prievartą šypsotis
neišeidavo. Per keturias dirbtuvių dienas juokiausi iš širdies kasdien ir vėl prisiminiau, ką reiškia
džiaugtis tiesiog šia akimirka".
Svetlana

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

412,31
348,64

412,31
348,64

2019-04
JK-67

256,50
5,79
15,54
N/A
N/A

256,50
5,79
15,54
N/A
N/A

AR045-15
IL/G 0000387
LAI 1101910

7 proc.

70,66

1109,44

1109,44

I. Personalo kaštai

II. Materialių daiktų įsigijimas

III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Projekto rezultatai
5 gydytojų klounų pasirodymai, kuriuos pamatė beveik 500 žmonių;
120 šypsenų, padovanota "Oxmadiet" vaikų ligoninėje Kijeve;
4 dienų kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo 4 grupės, viso 78 dalyviai;
2 pasirodymai su dirbtuvių dalyviais, kuriuos stebėjo 150 žmonių.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Aistė Lacitė
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