
 

Biedrība ”Dr. Klauns” 

ar P. Avena labdarības fonda „Paaudze” un uzņēmuma „Food Union” atbalstu 

izsludina dalībnieku atlasi uz Dakteru-Klaunu vakancēm 

 

Projekta īss apraksts 

„Dr. Klauns” ir klaunu terapijas projekts, kura analogi eksistē vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Galvenā projekta ideja ir 

sniegt palīdzību bērniem psiholoģiskā stresa pārvarēšanā fiziski smagajā laikā, kas jāpavada slimnī ā, kā arī rehabilitā ijā 

pē  smagām pro ed rām un ar ārstnie ību un ilgstošu atrašanos slimnī ā saistītiem stresiem. 

Projekts „Dr. Klauns” ir balstīts uz sadarbības un attīstības prin ipiem, kad katrs Dakteris-Klauns palīdz bērniem, kas 

atrodas slimnī ā, savukārt, pašam viņam ir iespēja augt profesionāli, ieg t un pilnveidot jaunas iemaņas un prasmes 

klaunu terapijas jomā. 

 

Atlases procesa projektā „Dr. Klauns” mērķis ir izveidot dalībnieku grupu, kur katrs  ilvēks, izejot vairākus nopietnas 

apmā ības un prakses posmus, b s sagatavots patstāvīgam Daktera-Klauna darbam Bērnu kliniskajā universitātes 

slimnī ā (Rīga).  

 

Kādus cilvēkus mēs meklējam 

 radošus, mākslienieciskus, komunikablus, gatavus mā īties un pilnveidoties 

 kam patīk un kas prot atrast kopīgo valodu ar bērniem 

 atbildīgus, kas ir gatavi ilgtermiņa dalībai projektā “Dr. Klauns” 

 kas apzinās slimnī as darba specifiku un ir psiholoģiski gatavi iespējamām gr tībām 

 ve āki par 18 gadiem (augšējās ve uma robežas nav!) 

 dziedāt, spēlēt muzikālos instrumentus, žonglēt, triku rādīšanas prasmes, medi īnas vai psiholoģijas zināšanas ir 

papildus bonuss, taču nav izšķitošas 

 



Kas sagaida dalībniekus 
Kā notiks atlases, apmā ību, prakses un darba pro esi:  

1. Atlase 

- 1. atlases kārta – dalībnieku pieteikumu anketas izskatīšana. Nākamajai kārtai atlasītie dalībnieki saņems 

paziņojumus uz e-pastu. 

- 2. atlases kārta – pārrunas un dzīva saskarsme notiks janvāra otrā pusē, pre īzus datumus un laikums paziņosim 

tiem dalībniekiem, kas tiks 2. kārtā. 

- 3. atlases kārta – grupas izveidošana. Izskatot visus pieteikumus un pārrunājot ar visiem kandidātiem, projekta 

„Dr. Klauns” organizatori izvēlēsies tos  ilvēkus, kas arī kļ s par m su poten iāliem Dakteriem-Klauniem. 

2. Apmā ības 

Visiem atlasītiem projekta „Dr. Klauns” dalībniekiem pirms uzsākt darbu slimnī ās b s jāpiedalās 

pamatapmā ības. Tās sevī ietver teorētiskās un praktiskās nodarbības par klaunu terapijas, darba slimnī ās, 

bērnu psiholoģijas, aktiermeistarības u. . tēmām, kuras vadīs uzai inātie spe ialisti no Latvijas un ārzemēm.  

Apmā ību programma ir veidota no vairākiem blokiem (1, 2 vai 3 dienas reizē 2 nedēļās) un ilgst no 2012.g. 

februāra līdz aprīlim. 

3. Prakse 

Prakse slimnī ās visiem Dakteriem-Klauniem notiks 2013.g. maijā un j nijā. Prakses laikā dalībniekiem b s 

mēģinājumu iznā ienu iespēja dažādās slimnī as nodaļās (mentoru klātb tnē), pē  kurām notiks gala izvērtēšana 

katram dalībniekam par viņa gatavību patstāvīgajam Daktera-Klauna darbam. 

4. Patstāvīgais darbs 

No 2013.g. j nijā-j lijā katrs Dakteris-Klauns, kas veiksmīgi izies apmā ības un praksi, uzsāks patstāvīgo darbu 

viņam piešķirtās Bērnu kliniskās universitātes slimnī as nodaļās 

 

Dalības nosacījumi  

Ko mēs sagaidām no jums 

 aktīvu un regulāru līdzdalību apmā ību pro esā (ar iespēju neapmeklēt ne vairāk kā 15% no nodarbību (tai skaitā 

svarīgu iemeslu dēļ) 

 iespēju piedalīties projektā ilgtermiņā – apmā ības un prakse no 2013.g. februāra līdz j nijam, darbs slimnī ās – 

vismaz 15 iznā ieni (45 stundas) 



 regulārais darbs Bērnu slimnī ā – 1 reize nedēļā (3 stundas) laika posmā no 2013.g. j nija līdz augustam, 2 reizes 

nedēļā (6 stundas) – no 2013.g. septembra  

 

Ko mēs piedāvājam jums : 

 „Dr. Klauns” apmā ību programmu, kas ietvers teorētiskās un prakstiskās zināšanas, vietējo un ārzemju 

spe ialistu vadībā 

 stipendija 60 LVL izmērā (4 iznā ieni mēnesī, patstāvīga darba sākumā) 

 pamatrekvizītu un ekipējumu darbam 

 regulārais psihologa atbalsts 

 attīstība un personīgā izaugsme visa dalības laikā „Dr. Klauns” projekta, dalība semināros un meistarklasēs 

(Latvijā un vēlāk arī ārzemēs) 

 

Kontakti 
Nepie iešamības gadījumā un papildus informā ijas saņemšanai var sazināties ar projekta koordinatorēm: 

 

Dr. Klauns 

Tālr: 29 25 99 71 или 29 39 63 38 

E-pasts: info@drklauns.lv 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš:  

2012.g. 25. decembris (līdz 23:59) 

 


