POZIV NA VOLONTIRANJE
Krijesnica je ponovno u potrazi za novim volonterskim snagama
koje će dio svojeg slobodnog vremena pokloniti djeci na
liječenju od maligne bolesti u zagrebačkim bolnicama.
I zato ako:
– voliš djecu
– želiš poboljšati svoje komunikacijske vještine
– želis korisno iskoristiti svoje slobodno vrijeme
– volis upoznavati nove ljude i biti dio tima
– stariji/a si od 18 godina
javi se da i ti postaneš Mladi mentor na pedijatrijskim
onkološkim odjelima!
Ispuni našu prijavu i ubrzo te zovemo na razgovor.

Rujan – mjesec podizanja
svijesti o malignim bolestima
dječje dobi
Vođeni mišlju da ukoliko nismo svjesni postojanja problema, ne
možemo ni pomoći, Udruga Krijesnica u rujnu je osmislila niz
aktivnosti kako bi podigla svijest društva o malignim
bolestima u dječjoj dobi.
Tijekom rujna pridružili smo se svjetskoj kampanji ”Go Gold™”,
organizirali smo Facebook kampanju i postavljanje fotografije
djece survivora (djece liječene od malignih bolesti) na
Rehabilitacijskom kampu Krijesnice u Fužinama.

U sklopu svjetske kampanje ”Budi u zlatnom” (”Go Gold™”)
povodom koje su stotine istaknutih zgrada, znamenitosti i
spomenika diljem svijeta osvijetljene zlatnom bojom, na
poticaj Krijesnice, u kampanju su se uključili:
Grad Jastrebarsko rujna – osvijetljena zgrada Gradskog
poglavarstva
Grad Zagreb – i 24. rujna – osvijetljene fontane i
projekcija zlatne vrpce u Ulici Hrvatske bratske
zajednice . Na osvjetljenju fontana u Ulici Hrvatske
bratske zajednice okupili su se članovi Krijesnice mladi
liječeni od maligne bolesti u djetinjstvu i obitelji
suočene s malignim bolestima te volonteri Udruge.
Događaju su prisustvovali Gradonačelnik Grada Zagreba,
g. Milan Bandić i Predstojnica Zavoda za onkologiju i
hematologiju „Dr. Mladen Čepulić“, doc. dr. sc. Jasminka
Stepan Giljević, dr. med., prof. ZVU koji su održali
govor te Pročelnica gradskog ureda za zdravstvo,
Pročelnik gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport
Grada Zagreba
Turistička zajednica Pula – rujna – osvijetljeni Pulski
divovi.

Tijekom rujna na našoj Facebook stranici objavljivali smo
priče djece, mladih i obitelji s iskustvom liječenja malignih
bolesti. Inspirativne priče hrabre djece, obitelji i mladih
osoba možete pročitati na Facebook stranici Krijesnice:
https://www.facebook.com/krijesnica1/
Na Klinici za tumore, Ilica 197, u sklopu kojeg djeluje i
Zavod za onkologiju i hematologiju „Dr. Mladen Čepulić“ KDB
Zagreb – postavili smo fotografije iz Rehabilitacijskog kampa
Udruge Krjiesnica 2012. u Fužinama. Autor fotografija Ivo
Pervan kreirao je monografiju: Djeca liječena od malignih

bolesti poručuju – mislite pozitivno!
PORUKA ZA KRAJ:
U situaciji maligne bolesti u dječjoj dobi, koja se može
dogoditi u bilo kojoj obitelji, budite malo svjetlo nade,
budite podrška, pokažite razumijevanje i pomozite!
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Kamp “Ljubavi i nade”
I ove godine odazvali smo se na poziv NURDOR-a na njihovom
rehabilitacijskom kampu “Ljubavi i nade”.
Troje naših mladih Mihaela, Dani, Filip i voditelj Josip
uživaju u avanturi druženju i upoznavanju.
Šaljemo svima velike pozdrave i zahvaljujemo Nurdoru na
pozivu!

Kamp “Krijesnica”
Sva djeca koja su završila liječenje od maligne bolesti, Djeca
Krijesnice, na putu do izlječenja iskusila su najteže patnje:
separacija od obitelji, gubitak privatnosti, gubitak sigurnog
mjesta, bolne pretrage i zahvati, gubitak jedne ili više
tjelesnih funkcija, amputacije, svjedočenje smrti vršnjaka,
stalna tjeskoba i strah, kemoterapije, zračenja,… – to su
stradanja usporediva sa ratnim stradanjima. Djeca Krijesnice
istinski su heroji našeg doba.
Dobiti priliku učestvovati u njihovom oporavku, postati dio
njihovog rehabilitacijskog procesa – velika je to odgovornost.
Dobiti šansu postati djelićem (makar na malo, makar na kratko)
njihovih života, i svojom ljubavlju i pažnjom obilježiti
njihovo iskustvo završetka liječenja – velika je to čast.
Svjedočiti nepobjedivosti volje, kada se, na primjer,
djevojčica liječena od tumora na mozgu i oduzete desne strane
tijela uspinje na 20 metarsku stijenu – velika je to
privilegija.
U ime djelatnika udruge Krijesnica i svih voditelja –
volontera Kampa zahvaljujem našoj Djeci Krijesnicama na
povjerenju i časti koje su nam ukazali sudjelujući u našem

kampu.
Voditelj kampa, Zoran Cipek
“Neću da moji dani prođu u prazno nego da hodim ovom zemljom
noseći svjetlo. Pa i malo svjetlo, svjetlo Krijesnice –
dovoljno je.”

Međunarodni
dan
djeteta
oboljelog od maligne bolesti
Povodom Međunarodnog dana djeteta oboljelog od maligne bolesti
udruga Krijesnica organizira javnu akciju. Održati će se 13.
veljače od 10-14 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu.
Uz naša mala svjetla nade, naše Mlade Krijesnice i volontere
ove će nam se godine pridružiti i naši mališani u liječenju sa
svojim obiteljima. Zli Bubnjari će svojom svirkom privlačiti
pažnju prolaznika gromoglasnim bubnjanjem.
Na dva štanda koja će Krijesnica postaviti za zainteresirane
građane biti će obilje edukativnih materijala, privjesaka i
zlatnih vrpca.
Zlatna vrpca simbol je solidarnosti i borbe protiv raka u
dječjoj dobi.
Pridružite nam se u subotu i dođite po svoju zlatnu vrpcu.
U videu pogledajte kako je bilo prošle godine:

Mladi Krijesnice
Zainteresiran/a si za problematiku malignih bolesti u dječjoj
dobi? Misliš da možeš pomoći poboljšati uvjete liječenja
malignih bolesti? I sam/a si bolovao/la od maligne bolesti?
Ili nisi ali si zainteresiran kako pomoći?
Javi se na dragan@krijesnica.hr ili na 091/1235-135,i pridruži
se grupi mladih.
Prvi ovogodišnji susret će biti 22.1. u 15h. Dođi, zabavi se i
upoznaj nove mlade ljude.
Budi promjena koju želiš vidjeti!
Dobrodošli!

Božićni pokloni
Kao i svake, tako je udruga Krijesnica i ove godine osigurala
70 poklona za djecu koja su trenutno na liječenju.

KBC Zagreb i Kliniku za tumore, tj. njihove pedijatrijske
hemato-onkološke odjele posjetili su Mladi Krijesnice.
Osmijeha, šale i veselja nije nedostajalo, a kako je bilo
pogledajte na fotografijama.
Snaga, osmijeh i pozitivna energija koju naši mladi donesu na
odjel nemjerljiva je! Njihova priča, njihovo iskustvo je ono
što kao malo svjetlo nade obasjava put svakoga od ovih velikih
malih boraca!
Hvala vam “mladišani”!

Magija
na
pedijatrijskom
odjelu Klinike za tumore
Pitate se kako je danas bilo na odjelu?! Magično!
Veliko hvala Luki Vidoviću na osmijesima koje je stavio na
lice našim malim-velikim borcima!
Današnju predstavu za male onkološke pacijente omogućili su
Lukini dugogodišnji partneri: Teatar Prestige, Janaf d.o.o. i
Messer Croatia Plin.

Mali dio predstave možete pogledati ispod:

Volonterski
Čujić

oskar

–

Marin

Volonter Krijesnice i Mlada Krijesnica Marin Čujić – finalist
je Volonterskog oskara!
Na jučerašnjoj dodjeli volonterskog oskara Marin se predstavio
pred volonterima grada Zagreba, predsjednikom gradske
skupštine Grada Zagreba, predstavnicom Ureda za socijalnu
zaštitu i osobe s invaliditetom te mnogim medijima i
građanstvom.

Nakon ulaska u uži krug glasovi javnosti prvu nagradu
dodijelili su Slavku Navratilu, volonteru saveza gluhoslijepih
osoba “Dodir”. Nakon osamnaesto godišnjeg volontiranja ovo je
postignuće kruna na njegovoj volonterskoj karijeri.
Čestitamo sretnom dobitniku. I veliko hvala našem Marinu na
volonterskom doprinosu u 2014. godini.
Hvala ti Marine na odvojenom vremenu, trudu, znanju i
zalaganju koje si odvojio za Krijesnicu. Hvala ti na tvojim
šalama i na tvom iskrenom osmijehu koji nas sve iznova
pokreće. Hvala ti!

Mladi
Krijesnice
Provjerenom

na

Dragi prijatelji, jeste li gledali? Jeste li vidjeli naše
Mlade Krijesnice, naše volontere? Nije li očito da oni
mijenjaju svijet na bolje?
“Ja nisam ono što mi se dogodilo! Ja sam ono što biram da
postanem!” – vidljivo piše na ploči u Krijesnici. I oni to
znaju. Više od toga – oni to žive. Svaka im čast. Suza suzu
sustiže – od ponosa. Hvala vam, dragi mladi ljudi!
– cijelu reportažu pogledajte na linku-

