KRIJESNICA - udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima

MLADI KRIJESNICE
O MLADIMA KRIJESNICE

Sadržaj

Tko su Mladi Krijesnice?
Mi smo mlade osobe u dobi od 18 do 29 godina (iznimno i od 16)
koje smo liječene od maligne bolesti u dječjoj dobi i koje smo se
odazvale na poziv da svojim iskustvom doprinesemo onima koji su
sada u liječenju i/ili temi: život nakon liječenja, poteškoće i
mogućnosti.

Cilj Mladih Krijesnice:
Olakšati djeci i mladima suočenima s malignom bolesti period
liječenja i period nakon njega kroz kontinuirano educiranje okoline
o malignim bolestima i kroz aktivnosti gdje će nositelji biti mladi
ljudi liječeni od maligne bolesti u djetinjstvu, a koji su povezani
nacionalno, regionalno i međunarodno.
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Moto Mladih Krijesnice: Olakšati, osvijestiti i povezati!
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Kako su počeli
Diljem Europe prepoznaje se rastući broj grupa mladih liječenih od
maligne bolesti u dječjoj dobi. Grupa Mladih Krijesnice, jedna je od
njih. Okupljanje Mladih Krijesnice, krenulo je u svibnju 2013.
Pozvalo se mlade, u dobi 18 do 29 godina, koji imaju iskustvo
liječenja od maligne bolesti u dječjoj dobi i žele svojim iskustvom
doprinijeti onima koji su sada u liječenju i/ili temi: život nakon
liječenja, poteškoće i mogućnosti, da se jave u Krijesnicu. Ubrzo se
pokrenula zatvorena Facebook grupa Mladi Krijesnice za lakšu
komunikaciju, redoviti sastanci I niz drugih aktivnosti.

Znate li: mladi koji su se prvi odazvali su mladi koji su kao djeca
sudjelovali u kreiranju dokumentarnog filma Djeca Krijesnice kojeg
možete pogledati na:
https://www.youtube.com/watch?v=bm2PA3ZreRU

Kao na nebu zvjezdice, na Zemlji sjaje Mladi Krijesnice.
AKTIVNOSTI MLADIH KRIJESNICE lipanj 2013. – srpanj 2015.
Znate li?

• Facebook grupa Mladi Krijesnice za lakšu komunikaciju

Zatvorena Facebook grupa
Mladih Krijesnice 31.srpnja
2015. brojila je 94 mlade osobe
liječene od maligne bolesti. To
je zasluga samih mladih jer su
volonterski kontaktirali mlade i
pozivali ih na uključivanje!
--U dvije godine djelovanja
Mladih Krijesnice, aktivnostima
izleta, sastanaka i edukacije
obuhvaćeno je 42 mlade osobe
liječene od maligne bolesti!
--Kod svakog okupljanja Mladih
Krijesnice promiče se zdravlje i
to pripremom zdravih zalogaja
koje pripremaju sami mladi
prema naputku
nutricionistkinje!

• sastanci od kojih je svaki ima svoj cilj i strukturu (21 sastanak)
• edukacije za jačanje kompetencija mladih (9 edukacija)
• izleti za povezivanje i izgradnju, definiranje ciljeva, osvrt na
provedene aktivnosti i planiranje novih (4 izleta)
• provedba projekta Malo svjetlo nade usmjerenog na pripremu
okoline (školskog okruženja) za povratak djeteta nakon liječenja
(provedeno 18 edukacija; obuhvaćeno 464 učenika i 85 djelatnika
škola; izrađene smjernice za djelatnike i učenike)
• sudjelovanje u grupama podrške za roditelje čije je dijete u
liječenju (5 sudjelovanja)
• uključenost u održavanje Rehabilitacijskog kampa Krijesnice za
djecu liječenu od malignih bolesti (2 kampa; 6 Mladih Krijesnica)
• Ispletene kapice i prstenčići koji su uz poruku mlade osobe
izliječene od maligne bolesti dane djetetu koje je u liječenju
• pokrenuta izrada pjesme Mladih Krijesnice
• uključenost u regionalna okupljanja mladih liječenih od maligne
bolesti
• sudjelovanje na međunarodnim sastancima i događanjima
članica CCI (Childhood Cancer International)
• uključenost u javne promotivne aktivnosti i njihova organizacija
• organizacija međunarodnog okupljanja mladih
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Javne aktivnosti Mladih
Krijesnice

Što smo radili na sastancima?
upoznavali se s aktivnostima mladih iz drugih zemalja i
uspostavili kontakt s pojedinim mladima (skype je zakon!)
iznosili ideje o potrebnim aktivnostima za one koji su sada u
liječenju i za one koji su završili liječenje
-

definirali koje edukacije želimo

-

istražili naše jake stane, prilike i izazovna područja

-

definirali dugoročni cilj i moto Mladih Krijesnice

-

definirali načela komunikacije Mladih Krijesnice

razvijali aktivnosti (snimanje promotivnog videa, pjesma,
heklanje, srednjoškolci tijekom hospitalizacije, posjet djeci u
liječenju, mentorski program, međunarodno okupljanje…)

Ponosni smo na obilježavanje
Međunarodnog dana djeteta
liječenog od maligne bolesti
2015.:
- Pokloni za djecu i djelatnike
pedijatrijskih onkoloških odjela
u Zagrebu i poklon medicinske
opreme u ukupnoj vrijednosti od
2600 €
- Preformans s bubnjevima uz
pomoć Zlih bubnjara na
središnjem zagrebačkom trgu
(distribucija letaka i zlatne
vrpce)

-

razvijali i dogovarali provedbu projekta Malo svjetlo nade

-

dogovarali provedbu zajedničkih izleta

- Izložba fotografija s
rehabilitacijskog kampa za djecu
liječenu od malignih bolesti
postavljena pri KDBZ i KBCZ

-

dogovarali sudjelovanje na međunarodnim događanjima

Izleti: Japetić i Jankovac

prevodili tekstove u tematici mladih liječenih od maligne
bolesti u dječjoj dobi
upoznali se ulogom terapijskog psa (upoznali I jedno
prekrasno biće koja svojim prisustvom uveseljava i male i velike Diru)
upoznali se s mogućnostima koje nudi Agencija za
mobilnost i programe EU
-

proslavili dva rođendana Mladih Krijesnice 

Za povezivanje i suradnju,
izgradnju i definiranje ciljeva te
osvrt na dosadašnje aktivnosti
odlučili smo se za izlete!
Prekrasno ozračje u prirodi i
vesela atmosfera lijepo
doprinose stvaranju novih ideja i
zbližavanju grupe.
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Malo svjetlo nade
Povratak u matičnu sredinu i funkcioniranje u društvu vršnjaka od
kojih su bili odvojeni godinu ili više dana prepoznaje se kao vrlo
zahtjevan. Djeca osjećaju uzbuđenje pri povratku, ali i strah.
Suočavaju se s nizom razmišljanja o tome kako će ih vršnjaci
prihvatiti, hoće li biti odbačeni zbog promjena u izgledu, koja će im
pitanja postavljati, do toga kako će dalje nastaviti svladavanje
školskog gradiva.
Projekt Malo svjetlo nade kreiran je s ciljem stvaranja podržavajućih
uvjeta za dijete/mladu osobu koja se vraća nakon liječenja u svoju
matičnu sredinu.
Provodimo ga mi mladi, s iskustvom liječenja maligne bolesti i mladi
sukladnih pomagačkih profesija tako da dođemo u školu/razred u
koje se vraća dijete, progovorimo vršnjacima djeteta ali i
djelatnicima škole o malignoj bolesti i što je to što oni mogu učiniti
da podrže dijete u povratku.

Načela Mladih Krijesnice
-

-

povjerenje i iskrenost
davanje direktnih uputa
provjeravanje uputa
točno definiranje zadataka i
odgovornih osoba za te
zadatke
na vrijeme reći ako se
pojavi prepreka
grupno rješavanje
problema
promoviranje zdravih
stilova života
definiranje pravila
ponašanja prije pojedinih
aktivnosti

Znate li?
Edukacije Mladih Krijesnice
Na edukacijama smo podizali znanje i kompetencije koje će nam
pomoći u našem daljnjem radu. Imali smo trodnevnu edukaciju
potrebnu za projekt Malo svijetlo nade na kojoj smo dobili nova
znanja o volonterstvu, malignim bolestima u dječjoj dobi, matičnim
sredinama te kako prenijeti informacije pojedincu, grupi i zajednici.
Da bi to lakše prenijeli, moramo biti uvjerljivi pa smo imali i edukaciju
Uvjerljivost-ključ javnog nastupa. Uz to educirani smo o
konstruktivnom komuniciranju u sukobima, asertivnom ponašanju,
kako se nositi s autoritetima, kako efikasno učiti, zdravim stilovima
života i sigurnosti u svijetu rada. Posebno je organizirana dugotrajna
edukacija za usvajanje znanja engleskog jezika.

Znate li: svaki susret mladih je strukturiran, ima određenu tematiku i
aktivnosti koje se razrađuju na sastanku užeg tima Mladi Krijesnice.

Nakon provedenih prvih
sastanaka i upoznavanja samih
sebe i svojih potencijala, svatko
je pronašao svoje mjesto pod
okriljem Krijesnice i grupe Mladi
Krijesnice. Imamo domaćine
(ranije pripreme zdrave
zalogajčiće, materijale I prostor,
dočekuju druge), voditelje
sastanka, fotografe, mlade
zadužene za razbuđivanje i
razbijanje monotonije, glavne
govornike, komentatore i
kritičare ;) !
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KRIJESNICA- udruga za
pomoć djeci i obiteljima
suočenim s malignim
bolestima
Prilaz Gjure Deželića 50
10 000 Zagreb
01 377 00 22
01 465 53 43
krijesnica@krijesnica.hr

Web stranice:
www.krijesnica.hr
www.facebook.com/firefly.krijesnica
Ime banke: Zagrebacka banka
Adresa banke: Paromlinska 1,
10 000 Zagreb
SWIFT code: ZABAHR2X
Ime primatelja: Krijesnica
Adresa primatelja:
Prilaz Gjure Dezelica 50
10 000 Zagreb
IBAN: HR3923600001101481616

Znate li:
Kreiranje ovih vijesti sadrži snagu i marljive ruke Mladih
Krijesnice…

Mi, krijesnice vrijedne što svijetle u mraku
dajemo nadu, prkosimo raku!

