Paziņojums presei
2014.gada 2. oktobrī
Aicina uzņēmējus uzlikt sarkanos degunus, tādējādi atbalstot Dakteru Klaunu darbu
Biedrības “Dr. Klauns” galvenais simbols ir sarkanais deguns, kura uzlikšanā, tā paužot
atbalstu Dakteru Klaunu darbam un akcijai “Smiekli ārstē!”, iesaistījušies arī uzņēmēji.
Biedrības Dr.Klauns projekta partnera AS Rīgas piena kombināts (Food Union grupa) valdes
priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs video http://youtu.be/GvntpOlPeP0 ir viens no pirmajiem, kurš
pauž atbalstu akcijai "Smiekli ārstē!". Uzliekot sarkano degunu, Normunds Staņēvičs aicina tāpat
rīkoties un atbalstīt Dakteru Klaunu darbu Latvijas slimnīcās ar mazajiem pacientiem izdevniecības
"Dienas žurnāli" galveno redaktori un direktori Ingu Gorbunovu, režisoru Andreju Žagaru un AS
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uzņēmējdarbības vidē un sabiedrībā kopumā ar savu darbu labi pazīstamajām personībām Normunds
Staņēvičs aicina uzlikt sarkano klaunu degunu un uzņemtās fotogrāfijas vai video publicēt sociālajos
medijos.
Akcija “Smiekli ārstē!” norisināsies līdz 10.oktobrim, vācot līdzekļus “Dr. Klauns” programmas
darbībai un attīstībai, kas ar teicamiem rezultātiem Latvijā darbojas kopš 2012. gada. Līdzekļi aktīvi
tiek ziedoti gan zvanot pa tālruni 90006086, gan pārskaitot biedrības kontā, savukārt atsevišķās
“Narvesen” tirdzniecības vietās ziedotāju lielās atsaucības dēļ vajadzējis pat papildus piegādāt
sarkanos Dakteru Klaunu degunus.
Akcijas “Smiekli ārstē!” vēstneši ir arī “LTV” un “LTV7” ziņu komandas un raidījumu vadītāji, kā
arī populāri Latvijas un ārzemju aktieri.

Akcijas “Smiekli ārstē!” atbalsta veidi



“Narvesen” tirdzniecības vietās, ziedojot 1 EUR vai vairāk dāvanā var saņemt “Dr. Klauna”

sarkano degunu.



Ar sarkano degunu var nofotografēties un publicēt foto sociālajos tīklos - hashtag

#smiekliarste


10. oktobrī ar sarkano degunu piedalīties zibakcijā Doma laukumā, Rīgā.



No katras Food Union “Limbažu piens” iegādātās piena pakas 1 cents tiek ziedots projekta

“Dr.Klauns “ atbalstam.


No katras “Rīgas Miesnieka” jauno “Bērnu cīsiņu” iegādātās paciņas 3 centi tiek ziedoti

projekta “Dr.Klauns” atbalstam.


Zvanot uz ziedojumu tālruni 90006086 (maksa par zvanu 1,42 EUR)



Veicot pārskaitījumu uz akcijas ziedojumu kontu;

Biedrība Dr.Klauns
Reģ. nr.: 40008199816
Adrese: Tālavas g. 3-74, Rīga, LV – 1029
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0050019740644

“Dr. Klauns” programmas galvenie partneri ir Latvijā vadošais piena pārstrādes uzņēmums “Food
Union” un Pētera Avena labdarības fonds “Paaudze”. Papildus akcijā “Smiekli ārstē” iesaistījušies
“LTV”, “LTV7”, “Narvesen”, “Delfi”, “Eklase” un “Rīgas Miesnieks”.
“Dr. Klauns” ir sabiedriska labdarības organizācija, kas darbojas kopš 2012.gada, un kuras pārstāvji –
profesionāli medicīnas klauni – dodas uz slimnīcām, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot
mazo pacientu ikdienu, kamēr tie uzturas slimnīcā. Dr. Klauni izmanto dažādas tehnikas –
“maģiskus” trikus, mūziku, fantāziju rosinošus stāstus un citus paņēmienus, lai ikviens bērns vieglāk
pārdzīvotu emocijas, kas var pārņemt ārstniecības iestādēs: bailes, vientulību, nomāktību.

Dakteru Klaunu projektu īsteno biedrība Dr.Klauns sadarbībā ar Bērnu slimnīcu un ar Izraēlas vēstniecības,
Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma Food Union un P.Avena labdarības fonda Paaudze atbalstu. Šobrīd

Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā darbojas 30 dakteri Klauni.
“Dr. Klauns” ir klaunu terapijas programma, kuras analogi eksistē vairāk nekā 30 pasaules valstīs, pirmo reizi
sāka praktizēt 1986.gadā ASV, - Eiropā no 1993.gada. Dakteris Klauns ir īpaši sagatavots profesionālis. Viņa
darba arsenālā ir gan aktierdarba iemaņas, spēja kontaktēties ar bērniem, prasme smīdināt un rādīt trikus, gan
īpaša psiholoģiskā sagatavotība, gan zināšanas par ārstniecības un aprūpes procesu, medicīniskām procedūrām,
kā arī spēja improvizēt un elastīgi reaģēt netipiskās situācijās.
Dakteru Klaunu terapiju pielieto bērniem, kam nepieciešama ilgstoša ārstēšana un tie pārdzīvo psiholoģisku
diskomfortu, kas nereti saglabājas pat pēc ārstēšanas beigām. Spēle, komunikācija, smiekli atgriež bērnu viņa
ierastajā pasaulē pat slimnīcas apstākļos. Darbības mērķis ir palīdzēt bērniem aizmirst un pārvarēt bailes, sāpes,
dažādas negatīvas emocijas, kas nereti ir ārstniecības procesā, veicot dažādas manipulācijas.

Papildu informācijai:
Marianna Milovska,
Dr.Klauns biedrības vadītāja,
29259971, marianna.milovska@gmail.com
https://www.facebook.com/drklaunsok.com/drk

