kata projekti
alanud 2010. aastal jät
Esmane ülesanne on
llinna ja Tartu
Ta
,
tki
ised kolm aasta
tegevust, nii nagu eelm
atele on Doktor
taj
toe
ele
vat
tänu hooli
lastehaiglates. Suuresti
me erakordselt
imalikuks saanud. Ole
Klouni projekti töö võ
on viinud Doktor
s
mi
tud heategudele,
teh
le
de
iki
kõ
d
ku
uli
tän
nde laste tuju
palatitesse ja teinud ne
Klounid haigete laste
ad helgeks.
rõõmsaks ja haiglapäev

llinna Lasted gripilaine sulges Ta
Jõulueelselt saabunu
atud Doktor
arv
lastajatele, kaasa
haigla uksed kõigile kü
minna lapsi
ad
nin
sed
na
i võivad pu
Klounidele, ning uuest
kliinik ootab
l. Kuid Tartu ÜK Laste
külastama küünlakuu
mesel algaval
esi
a selle Uue Aasta
Doktor Kloune külla jub
koolinädalal.

Doktor Klouni projek

t elavdab teadustööd

Tänaseks on olemas ma
ailma pea igas demokr
aatlikus riigis tegutsev
lounide programm. Väg
haiglaka oluline on uurida hai
glaklounide fenomeni ja
teadusuuringuid naerut
läbi viia
eraapia tähtsususest par
anemisprotsessis. Meie
rorganisatsioonid Hollan
sõsadis Cliniclowns Nederlan
d ja Austria organisatsio
Red Noses koostöös juh
on
tivate Euroopa ülikoolid
ega algatasid antud tee
uurimustööde protsessi
madel
, milles on palutud osaled
a ka Eesti haiglaklounide
organisatsioonil Clinic
Clowns Eesti. Tallinna Üli
kooli loovteraapia magis
Jüri Kriisemann kirjutab
trant
magistritöö Doktor Klo
uni projektist, EMTA ku
rikorralduse magistrant
ltuuKai Kiiv uuris MTÜ Clinic
Clowns Eesti organists
tegevust ja hindas selle
iooni
sotsiaalset mõju, Akade
emia Nord psühholoogi
deng Marin Heier külas
atutab koos Doktor Kloun
idega Eesti lastehaiglaid
positiivsete emotsioonid
ja uurib
e mõju laste paranemisel
e ning kirjutab lõputöö
teemal “Huumoriteraapia
st lastel haiglaklounide
programmi näitel.” Tallin
Ülikooli teadmussiirde
na
keskuse juhataja Tiina
Tambaum kasutab näiten
tor Klouni projekti TÜ
a Dokarstiteaduskonnas ja Ter
vishoiu Instituudi rahvat
vishoiu magistrantidel
ere loetaval kursusel “Sotsia
alne turundus” semina
ülesandena. Tiina Tambau
ritöö
mi sõnul ei ole Eestis pal
ju pikaajalisi, elujõulisi
sotsiaalprojekte. Dokto
r Kloun on üks neist väh
estest, tegemas visa ja
tööd ettevõtete ja inime
edukat
ste kaasamisel sotisaalp
robleemide lahendamiss
e!

Doktor Klounide aasta lõppes till

ukese kingitusega Eesti laste ter

visele

Möödunud aasta lõpus pidas Doktor
Klouni projekt 3-ndat sünnipäeva
ning suurejoonelise sünnipäeva- ja
kattis restoran Olde Hansa. Peale pidu
jõululõuna
sööki tegi organisatsiooni juht, kes
on ise väga kauaaegne doonor, haig
ettepaneku verd loovutada, et teha
laklounidele
heategu haiguste hooajal. Doktor Klou
nide loovutatud doonoriveri ei ole
kingitus, vaid aastaringne ja jätkuv
ühekordne
hoolivus abivajajate jaoks.
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Soovime säravat, te

uut aastat!

Medieval Restaurant and Shoppe

