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ŠKODA AUTO podporuje organizaci Zdravotní klaun 
 

› Zdravotní klauni rozdávající smích dětem v nemocnicích a klientům v domovech pro seniory 

› ŠKODA AUTO projekt Zdravotní klaun podporuje v rámci strategie společenské odpovědnosti  

 

Mladá Boleslav, 30. prosince 2020 – ŠKODA AUTO pokračuje v partnerství a podpoře projektu Zdravotní 

klaun, v jehož rámci speciálně vyškolení a certifikovaní klauni navštěvují děti hospitalizované v nemocnicích 

po celé České republice. Z důvodu současné situace probíhají návštěvy a klauniády za přísných hygienických 

opatření, popřípadě i virtuálním způsobem.  

 

„Po boku Zdravotních klaunů stojíme již od roku 2002. Léčba úsměvem a dobrou náladou pomáhá i u těch nejtěžších 

a dlouhodobých onemocnění, a to nejen malým pacientům, ale i jejich rodičům. Spatříte-li v provozu pestře zbarvený 

vůz ŠKODA, víte, že i v dnešní nelehké situaci jedou klauni malým pacientům dodat odvahu a optimismus,“ říká 

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO, zodpovědný za oblast lidských zdrojů. 

 

ŠKODA AUTO je partnerem neziskové organizace Zdravotní klaun již 18. rokem, letos ji podpořila částkou 400 000 Kč 

a celoroční zápůjčkou 5 vozidel, kterými klauni jezdí po celé České republice na své návštěvy. V rámci projektu nyní 

pracuje 86 speciálně vyškolených specialistů, kteří za dodržení přísných hygienických pravidel navštěvují děti ve 

zhruba 50 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, kde pomáhají od pocitů osamění či apatie. V letošním roce se už takto 

uskutečnilo přes 3 850 klauniád pro více než 70 000 dětí a seniorů.  

 

„Naším cílem je udržet pravidelnost a profesionalitu klaunské práce a prohlubovat spolupráci se zařízeními. 

V posledních měsících jsme museli najít způsob, jak rozdávat radost i ve složité covidové situaci. Mít vedle sebe 

takového partnera, jako je ŠKODA AUTO, mít jeho dlouhodobou stabilní podporu nám velmi pomáhá a dodává do 

naší práce jistotu,“ 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 

procesem, odvezou je až před operační sál, a následně se malým pacientům věnují i bezprostředně po operačním 

výkonu. Letos klauni začali nabízet i bezplatnou Virtuální klauniádu určenou pro všechny děti, za kterými kvůli 

pandemii nemohou osobně.   

 

ŠKODA AUTO se na poli firemní společenské odpovědnosti zaměřuje na čtyři základní pilíře, k nimž vedle podpory 

dětí patří i dopravní bezpečnost, technické vzdělávání a bezbariérová mobilita. ŠKODA AUTO se také výrazně 

angažuje v projektech ekologie a aktivně podporuje regiony, v nichž se nachází její výrobní závody. 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Vítězslav Kodym 

Komunikace sponsoring 

+420 326 8 11784 

Vitezslav.kodym@skoda-auto.cz 
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ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV, 
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 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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