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ŠKODA AUTO podporuje organizaci Zdravotní klaun 
 

› Zdravotní klauni rozdávající smích a radost dětem hospitalizovaným v nemocnicích a klientům 

v domovech pro seniory 

› ŠKODA AUTO projekt Zdravotní klaun podporuje finančně i zapůjčením čtyř vozů v rámci 

strategie společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO 'ForFuture' 

 

Mladá Boleslav, 25. listopadu 2019 – ŠKODA AUTO pokračuje v partnerství a podpoře 

projektu Zdravotní klaun, v jehož rámci navštěvují speciálně vyškolení a certifikovaní klauni 

děti hospitalizované v nemocnicích po celé České republice. Úsměvem a rozptýlením jim 

zde pomáhají překonat nelehké období.  

 

„Podpora znevýhodněných dětí je součástí strategie společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO 

´ForFuture´ a jsme hrdí na to, že po boku zdravotních klaunů stojíme již od roku 2002. Léčba 

úsměvem a dobrou náladou totiž pomáhá i u těch nejtěžších a dlouhodobých onemocnění, a to 

nejen u malých pacientů, ale i jejich rodičů,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti 

ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast lidských zdrojů. 

 

ŠKODA AUTO je stabilním partnerem neziskové organizace Zdravotní klaun již 17. rokem, i letos ji 

podpořila finančně a celoroční zápůjčkou vozidel. Zástupci projektu si v Mladé Boleslavi převzali 

symbolický šek na částku 500 000 Kč. Vedle toho jim pomáhají také pestře označené vozy 

ŠKODA, kterými klauni jezdí po celé České republice na své návštěvy. V rámci projektu nyní 

pracuje 86 speciálně vyškolených Zdravotních klaunů, kteří navštěvují děti v celkem 62 

nemocnicích, specializovaných léčebnách a zařízeních a ve vážných případech i v domácnostech. 

Zejména u dlouhodobě hospitalizovaných dětí s vážnější diagnózou je rozptýlení a zlepšení nálady 

velmi vítaným a účinným doplňkem léčby. Nejen děti, ale i jejich rodiče, zdravotní sestřičky či lékaři 

bývají vtaženi do netradiční klaunské „vizity“, na jejímž konci je atmosféra na oddělení mnohem 

veselejší a optimističtější. Podobně pozitivní účinky mají klauniády také v domovech pro seniory, 

kterým pomáhají od pocitů osamění či apatie. V letošním roce se už takto uskutečnilo přes 3 800 

klauniád pro více než 70 000 dětí a seniorů.  

 

„Dlouhodobá stabilní podpora ze strany společnosti ŠKODA AUTO je pro nás velice důležitá, 

umožňuje nám pokračovat v našich závazcích pravidelných klauniád v téměř stovce zařízení po 

celé České republice a rozvíjet nové specializované projekty, díky kterým se Zdravotní klauni 

dostávají ještě blíž a na delší dobu k dětem se závažnými onemocněními. Každým rokem si 

dáváme za cíl rozdávat radost a chuť do života tam, kde se jí nedostává, více trpícím, než tomu 

bylo v uplynulém období. A právě to se nám daří i díky stálé podpoře ŠKODA AUTO,“ říká ředitelka 

dobročinné organizace Zdravotní klaun, Kateřina Slámová Kubešová.  

 

Organizace Zdravotní klaun je partnerem renomovaných mezinárodních organizací RED NOSES 

International a European Federation of Hospital Clowning Organizations. K potřebným míří jak s 

klauniádami na nemocničních pokojích, tak i s výmluvně nazvanými programy jako jsou Cirkus 

Paciento, Kutálka, Dítě, Koš plný humoru, Přezůvky máme! či unikátním programem ‚NOS!’ (Na 

Operační Sál!), který má za cíl odbourat stres u malých pacientů i jejich rodičů těsně před 

operačním zákrokem. Speciálně proškolení Zdravotní klauni doprovázejí děti celým předoperačním 
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procesem, odvezou je až před operační sál, a následně se malým pacientům věnují i 

bezprostředně po operačním výkonu.   

 

ŠKODA AUTO se na poli firemní společenské odpovědnosti zaměřuje v rámci strategie 'ForFuture' 

na čtyři základní pilíře, k nimž vedle podpory dětí patří i dopravní bezpečnost, technické vzdělávání 

a bezbariérová mobilita. Mezi další projekty spadající do priority Péče o děti patří dlouhodobá 

spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem. Pomocí projektů 'Rozjedu to!' a Vzdělávacího fondu 

nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO podporuje automobilka rozvoj dětí z dětských 

domovů a jejich přípravu na život a pracovní prostředí až dětský domov opustí. K tomu je nutno 

přičíst i výraznou ekologickou angažovanost a aktivní podporu regionů, v nichž se nachází výrobní 

závody ŠKODA AUTO. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym 

Komunikace sponsoring 

+420 326 8 11784 

Vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO podporuje organizaci Zdravotní klaun 

ŠKODA AUTO podporuje organizaci Zdravotní klaun 

celoroční zápůjčkou automobilů a finanční částkou 

500 000 Kč. Zdravotní klauni převzali symbolický šek 

v Mladé Boleslavi.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 

ŠKODA AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích,  
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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