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ФОРМА

за проучване добри практики и иновативни решения от европейски страни за
възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат инициативи на
гражданите чрез дарителски кампании и как гражданското участие инициира решения
за общността, които се подкрепят и от дарители и от администрации.
Заглавие на добрата
практика

Смехотерапия - клоуни в болниците

Място на изпълнение

Франция, Гренобъл

Времева рамка

От 2000 г. до днес

Основни и специфични цели

Целта е клоуните да влияят положително върху
състоянието на хоспитализираните деца; подобряване
връзката на децата с медицинския персонал и родителите;
улесняване на специфичните грижи; подпомагане за полекото справяне с болестта.
Soleir Rouge е френска асоциация на болничните клоуни,
основана през 2000 г. в Гренобъл. Съветът на директорите
се състои от 14 члена. Участват 11 професионални клоуна
и повече от 40 активни доброволци. Всяка седмица се
играе за и с деца в педиатричните отделения. Изнасят се
персонализирани мини шоута, адаптирани към възрастта и
положението на децата. Към момента са осигурени 4
участия седмично; 200 дни годишно има посещения,
обхващащи около 6000 деца.
Децата, настанени в педиатричните болнични отделения.

Подробно описание на
практиката

Целева група/
Бенефициенти
Участие на
партньори/заинтересовани
страни
Възможности за
трансфериране.

Резултати

Обща приблизителна
1

Медицинският екип е активен партньор. Преди всяко
посещение
медицинският
персонал
предоставя
информация за децата в педиатричното отделение на
клоуните. Други партньори/заинтересовани страни са
родители, доброволци и др.
Към нашите условия тази практика е напълно приложима.
Има отделни случаи на посещения на артисти в детски
отделения. Това което може да се надгради е тези срещи с
децата да станат постоянни, заради положителния ефект
върху малките пациенти.
Фактът, че всяка среща с дете е мини шоу, съобразено и
адаптирано с възрастта, болнични ограничения, хигиена,
психологическо състояние на детето и семейството е
предпоставка клоуните да помагат за житейската
адаптация на детето. Въпреки ограниченията, свързани с
болницата, конфиденциалност, сигурност и т.н.
-
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стойност
Схема на финансиране

Чрез дарителсво. Дарителите към момента са около 760
членове-дарители.

Срещнати трудности

Набиране на средства, степента и вида на заболяване на
децата, изисквания относно режима на допускане на
външни лица в педиатричните отделения.
Създаване на радостно усещане у децата. Положително
асоцииране на болничното лечение с клоуните у децата
предопределят успеха на начинанието.

Фактори за успех при
прилагането на практиката
Уеб-сайт
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www.soleilrougeclowns.fr
https://www.fasebook.com/SoleilRougeClowns
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