
Kako smo zajedno u 2020. 
donosili osmijeh tamo  
gdje je najpotrebniji
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2020. godina je godina koju ćemo svi 
pamtiti po izazovima koji su je pratili. Ona 
je za sve nas bila neizvjesna i drugačija, 

ali unatoč svim izazovima i teškoćama, 
ovogodišnje izvješće posvećujemo svojoj 

misiji, svakom osmijehu, svakom trenutku 
sreće, svakoj iskri radosti u oku koju smo, 

zahvaljujući vašoj dobroti, donijeli djeci, 
njihovim roditelja i starijim osobama. 

Promjena atmosfere koju donosi klaun i snaga koju 
daje taj trenutak radosnog susreta vaša je zasluga. 

Hvala vam na tome!

REDOVITI POSJETI KLAUNOVA DJECI 
U BOLNICAMA
Prošlu godinu započeli smo svojim redovitim posjetima djeci u 14 
bolnica i starijim osobama u 5 domova diljem Hrvatske. Tada nismo 
ni slutili što nas sve čeka u godini ispred nas. Posjeti klaunovadoktora 
su razigrani i maštoviti, isprepleteni trenucima radosti i sreće. 
Nekoliko klaunovskih trikova, jedan pad šešira s glave i lagana 
melodija odsvirana na ukuleleu dovoljni su da se na licu pojavi 
osmijeh. Posjeti klaunovadoktora skraćuju vrijeme koje u bolnici sporo 
prolazi te stvaraju pozitivna sjećanja na ne tako lake trenutke. Naša 
su najveća nagrada upravo poruke roditelja koji osjećaju promjenu 
i raduju se svakom trenutku radosti svoga djeteta. 

„Nisam znala koliko znači vaš rad 
sve dok nisam vidjela kako se 
moja curica smije nakon svih 
pregleda i bockanja koje je 
prošla. Stalno je pitala 
kad ćete se vratiti i 
možemo li vas ići 
tražiti po bolnici. 
Zato, hvala vam 
za taj smijeh.“

Mama Senka
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REDOVITI POSJETI STARIJIM  
OSOBAMA I CIRKUS VARIJETE RADIONICE 
Prošlu godinu započeli smo svojim redovitim posjetima starijim osobama 
u domovima diljem Hrvatske. Susret klauna i korisnika domova posebna je 
prigoda za dobre šale, dijeljenje životnih mudrosti ili pokoju toplu riječ koja grije i 
odzvanja u srcu do ponovnog susreta. Osim redovitih posjeta starijima, početkom 
siječnja održali smo CIRKUS vaRIJete radionice korisnicima doma za starije osobe 
„Kantrida“. Punih pet dana korisnici su s našim klaunesama marljivo uvježbavali 
trikove i umjetničke točke, a prvi put svoju su završnu izvedbu odlučili izvesti 
pred publikom Doma za starije osobe „Volosko“. Da, dobro ste pročitali! Prvi put 
korisnici iz Doma za starije osobe „Kantrida“ nastupili su izvan svog doma i to 
s programom CIRKUS vaRIJete, priređujući nevjerojatnu predstavu za korisnike 
doma. Ovim programom starije i nemoćne osobe u domu dobivaju priliku za 
međusobno upoznavanje, razgovor i jačanje vlastitih sposobnosti te aktivno 
sudjelovanje u kreativnom programu uz pomoć educiranih klaunovadoktora, 
doprinoseći poboljšanju vlastitih socijalnih, emocionalnih i kreativnih vještina.
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KAKO SMO OBILJEŽILI 
10. GODIŠNJICU RADA 
CRVENIH NOSOVA

Imali smo velike planove za obilježavanje 10. godišnjice svoga rada i jedna od najvećih 
želja bila nam je cijelu 2020. godinu slaviti dobrotu svih naših donatora, podupiratelja, 
osmijehe naših korisnika i dijeliti tu radost sa svima vama. Dana 25. veljače započeli 
smo slavljeničku kampanju „već deSet godIna #noSlonaC“ konferencijom za medije 
u KBC-u Zagreb, upravo ondje gdje su klaunovske crvene cipele po prvi put kročile  
2010. godine.

„Sjećam se prvog dolaska klaunovadoktora kod nas u KBC Rebro prije 10 godina. Prvi 
dojam je bio iznenađujući i trebalo nam je vremena da se naviknemo, ali danas bez 
njih ne bismo mogli zamisliti našu svakodnevicu. Svaka sekunda smijeha u bolnici 
je itekako dobrodošla, prije svega djeci, ali i svima nama“, rekao je prim. dr. Milivoj 
Novak, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor KBC-a Zagreb na 
konferenciji za medije tog dana.

Ubrzo je uslijedilo proglašenje pandemije i svoje slavljeničke planove morali smo 
prilagoditi situaciji, mjerama i sigurnosti sviju nas. Kampanju smo željeli nastaviti, 
dogovori su se mijenjali iz dana u dan, ponekad i iz sata u sat, i, zajedničkim snagama, 
uspjeli smo 7. rujna organizirati svoju prvu online panel-diskusiju „Umjetnost klauna 
povezuje kulturu, zdravlje, znanost…“ koja je okupila brojne stručnjake koji su dali svoj 
komentar na naše djelovanje u području umjetnosti, zdravlja i znanosti. Dijelimo s 
vama komentar prim. dr. sc. Jasminke Stepan Giljević, dr.med na temu “Osnaživanje 
i podrška pacijentima/korisnicima u zdravstvenim i socijalnim institucijama, suradnja 
klaunovadoktora sa stručnim osobljem (medicinskim i nemedicinskim) u zdravstvu 
i šire“: „Unaprijedili smo naš odnos i stvorili povjerenje. Razvile su se jako lijepe 
priče, kontakti i iza nas je puno uspješnih borbi za osmijeh djeteta. Svaki osmijeh je 
jednako vrijedan. Ne samo da razvesele djecu već i nas osoblje. Voljeli bismo da su 
klaunovidoktori uz nas, ali sada u ovom trenutku najbolje rješenje je virtualno. Tu 
suradnju želimo i dalje nastaviti.“

Ako još niste, snimku naše online panel-diskusije potražite na našoj mrežnoj stranici 
https://www.crveninosovi.hr/crveni-nosovi-klaunovidoktori-odrzali-rodendansku-online-
panel-diskusiju/.



Zbog proglašenja epidemije koronavirusa u ožujku naši posjeti djeci u sobama bolnica 
i starijima u domovima morali su stati. U tom trenutku bilo nam je jasno kako nećemo 
i ne smijemo prestati pjevati, plesati i biti smiješni za sve one kojima je potreban 
osmijeh u trenucima neizvjesnosti, udaljenosti i samoće. Osmijeh koji osnažuje postao 
je ono najbitnije te smo pronašli način da budemo zajedno čak i kada smo morali biti 
odvojeni, da ohrabrujemo humorom, osnažimo smijehom i vratimo osjećaj optimizma. 
Donosimo vam pregled svih programa koje smo osmislili i prilagodili sadašnjim uvjetima 
te koje ćemo provoditi dok god klaunovske cipele ne budu ponovo mogle kročiti u  
hodnike bolnica. 

Online programi: S klaunom nisi sam!
Facebook live javljanja klaunova i klaun video: 

Humor i smijeh čine nas jačima i otpornijima, a vraćanje osjećaja sreće i optimizma u 
teškim situacijama naša je misija. Radost širimo putem društvenih mreža. Javljajući se 
uživo iz vlastitih kuća i stanova, klaunovi su nam pokazali kako se snalaze u svakodnevnim 
situacijama i kako se nose s promjenama i izazovima. U 2020. godini proveli smo  ukupno 
56 Facebook javljanja uživo i prenijeli osmijehe virtualno, dok smo na svojim društvenim 
mrežama Facebooku, YouTubeu i Instagramu objavili 53  kratkih i smiješnih klaun skečeva 
u videoformatu. Skečevi su također bili uvršteni u program nacionalne televizije HRT u 
okviru projekta „Škola na trećem“ za svu djecu koja su nastavu pratila online. Posjetite 
naše društvene mreže i uzmite svoju dozu optimizma!

KAKO SMO NASTAVILI MISIJU 
NAKON OŽUJKA 2020.
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REZERVIRAJ 
KLAUNA ONLINE!
Po prvi puta djeca na liječenju u bolnicama, ali i ona koja se liječe kod 
kuće ili su u samoizolaciji, mogu rezervirati klauna online i uveseliti 
svoje dane. Djeci dani u bolnici, ali i kada se liječe kod kuće ili su u 
samoizolaciji s roditeljima, mogu biti jako dugi. Pokretanjem ovog 
novog online programa omogućen je susret s klaunovimadoktorima 
koji ostavlja radost i smijeh. Klaunovidoktori čekaju vašu 
rezervaciju videopoziva svakim radnim danom od 14 do 17 sati.

„Već nekoliko godina Leo je oduševljen klaunovimadoktorima. 
Premda više nije u bolnici, njegovo veselje kada ih vidi i dalje 
traje, a uvjeren je da će jednoga dana i sam postati klaundoktor. 
Posljednjih mjeseci pratio je klaunovedoktore putem 
Facebook Live-a, a sada veselo druženje s klaunovima može 
rezervirati svaki radni dan.“, podijelila je s nama mama Edita.

REZERVIRAJ KLAUNA!
Novi online crvenonosni program za djecu u bolnicama

www.crveninosovi.hr Radnim danom  
od 14 do 17 sati

Osmijesi
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SMIJEH UŽIVO
U trenucima u kojima je pružanje potpore postalo izazov, u 
suradnji s dječjim domovima i domovima za starije i nemoćne, 
nastavili smo provoditi svoju misiju pružanja radosti i veselja 

online programom „SmIJeH UžIvo“. Klaunovidoktori znaju da 
se nitko ni na trenutak ne smije osjećati napuštenim i 

zaboravljenim te da je već i malen osmijeh taj koji 
budi snagu u nama. 
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• 27.1. – Centar za odgoj i obrazovanje 
„Soboština“, Zagreb

• 28.1. – Centar za odgoj i obrazovanje 
„Goljak“, Zagreb

• 27. 2. – Centar za odgoj i obrazovanje 
Velika Gorica

• 28.5. – Mali dom Zagreb (Online) 

• 17.6. – Dječji vrtić  Latica Zadar (Online) 

• 6.10. – Centar za odgoj i obrazovanje 
„Tuškanac“, Zagreb 

• 7.10. – V. OŠ Bjelovar (Online)

KAKO SMO 
PRILAGODILI NAŠU 
GLAZBENU KARAVANU

Naša glazbena karavana, interaktivna predstava namijenjena djeci s teškoćama u 
razvoju poseban je program kojeg smo početkom godine održavali uživo, ali zbog mjera 
smo morali prilagoditi izvedbu na daljinu. Nakon umjetničkih i tehničkih priprema, 
dana 28. svibnja održali  smo po prvi put svoju online izvedbu KaRavan oRKeStRa u 
suradnji s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom“. Od početka 
2020. godine proveli smo 7 KaRavan oKReStaR predstava i razveselili 126 djece.

“Bilo je ovo jedno potpuno novo i drugačije iskustvo. Za početak dosta izazovno 
jer u ovoj predstavi najvažnija je reakcija djeteta, što je u ovom slučaju bilo jako teško 
vidjeti jer nismo s njima imali direktan kontakt. Međutim, u trenutku kada smo počeli 
pjevati njihova imena, vidio sam i primijetio preko ekrana da se nešto događa. Djeca su 
počela reagirati i svojim pokretima su jasno pokazivala kako nas čuju i  osjećaju svu 
tu energiju koju smo pokušavali prenijeti na njih. Taj trenutak osobno će mi najviše 
ostati u sjećanju jer sam shvatio i vidio kako smo uspjeli doprijeti do njih, što i je cilj 
svake naše izvedbe“, izjavio je Nikola Dabac, umjetnički direktor CRvenIH noSova 
klaunovadoktora, poznatiji i kao dr. Žulee.
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Pronalaženje načina na koji ćemo uživo doći do korisnika domova i djece bio je 
poseban izazov! Kako ostvariti kontakt sa sigurne udaljenosti, a da se ipak možemo 
gledati i čuti uživo. Dosta oprezno i s velikim poštovanjem prema epidemiološkim 
mjerama, u svibnju smo uspjeli organizirati svoj prvi dvorišni koncert za djecu u bolnici 
i starije osobe u domovima. Iz dvorišta bolnice i domova klaunovidoktori rasplesali 
su starije osobe na njihovim balkonima Doma za starije osobe „Centar“ i Doma za 

starije osobe „Medveščak“ te nasmijali djecu 
na liječenju u Klinici za dječje bolesti 

Zagreb koja su ih gledala s prozora. 
Dvorišni koncerti pokazali 

su se kao pun pogodak, 
posebno za korisnike 

domova za starije, 
te smo s njima 

nastavili sve 
do danas. 

DVORIŠNI KONCERTI
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PROGRAM ZA KRIZNE SITUACIJE –  
KLAUN PARADE
Nažalost, potresi su obilježili 2020. godinu. Kako onaj u Zagrebu iz ožujka, tako i onaj u 
Sisačko-moslavačkoj županiji na samom kraju protekle godine. Kada se čini da je teško 
pronaći razlog za radost, klaunovidoktori uspijevaju potaknuti zrnce čarolije u svakome 
od nas i na trenutak vratiti osmijeh na lice. Klaun parada unijela je radost i veselje među 
građane Zagreba pogođene potresom, smještene u Studentskom naselju „Cvjetno 
naselje“. Bilo je tu malenih, ali i velikih, koji su uživali u klaun paradi, i uz pjesmu, ples 
i trikove barem na trenutak zaboravili na izazove s kojima se suočavaju. U suradnji s 
Hrvatskim Crvenim križem organizirali smo posjete i ljudima pogođenima potresom 
u Sisačko-moslavačkoj županiji te ćemo ih posjećivati tijekom 2021. godine kada god 
budemo u mogućnosti. 

Hvala vam što vaše donacije omogućuju 
da se klaunovidoktori susretnu s 
ljudima kojima su najpotrebniji.
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Zahvaljujući vašim donacijama, kao i donacijama zajednice svih 
Smjehonoša, klaunovidoktori od prvog posjeta pa sve do danas 
nisu stali donositi osmijehe i radost tamo gdje su najpotrebniji, 
a sada osmijeh trebamo svi. Hvala vam što zajedno s nama 
stvarate trenutke koji osnažuju!

SNAGU OSMIJEHA KOJU 
DONOSI KLAUN  VAŠA JE 
ZASLUGA! 

PRIHODI

Donacije građana

Donacije i sponzorstva pravnih osoba

Prihodi iz javnih izvora

73%

24%

3%

TROŠKOVI

Dječji programi

Programi za starije osobe

Poseban program KaRavan oRKeStaR

58. 215

484

7

26

2020.

Broj posjećenih osoba

PROVEDENI KLAUNDOKTORSKI I 
PROGRAMI UŽIVO I ONLINE

Broj provedenih programa

Broj gradova u 
kojima djelujemo

Broj klaunovadoktora

82%

16%

2%



PomozIte nam da I U 2021. godInI oSmIJeHom 
oSnažImo što vIše dJeCe, RodItelJa, StaRIJIH!

Sve važne informacije o našim programima, posjetima možete pročitati na 
 www.crveninosovi.hr

KAKO NAM MOŽETE DONIRATI?

Općom uplatnicom 
ili barcodom koje  
možete primati 
poštom, na vašu kućnu 
adresu, uz informacije 
o našem radu.

Općom uplatnicom ili 
barcodom koje možete 
primate e-mailom kroz 
newsletter. Na taj način 
pomažete nam smanjiti 
administrativne 
troškove.

Trajnim nalogom se 
pridružujete zajednici 
SmJeHonoša te nam 
na taj i omogućujete 
dugotrajno planiranje 
redovitih posjeta 
klaunovadoktora 
bolnicama.

Online donacijom  
na našem webu  
www.crveninosovi.hr

Medulićeva 34 
100000 Zagreb

tel: +385 1 561 32 81
email: info@crveninosovi.hr

www.crveninosovi.hr


