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Udruga Krijesnica je korisnik trogodišnjeg programa
psihosocijalne podrške Ministarstva zdravlja

Krajem svake godine osluškujemo odjeke
našeg rada, želje i potrebe oboljele djece
i njihovih obitelji te radimo planove za
sljedeću godinu, u nastojanju da svoje
programe razvijemo i unaprijedimo, uporno težeći svome cilju: što više doprinijeti
kvaliteti života djece i mladih oboljelih od
malignih bolesti i njihovih obitelji.
Poseban naglasak stavljamo na psihosocijalnu pomoć – podršku obiteljima koje
prolaze kroz teško razdoblje suočavanja i
nošenja s malignom bolesti djeteta.
Jedna od iznimno važnih potreba obitelji
je kvalitetan smještaj u blizini bolnice u
kojoj se dijete liječi. Ponosni smo što već
dugi niz godina osiguravamo smještaj za
obitelji Krijesnice u dva stana u blizini Instituta za tumore, a od lipnja 2016. obitelji

Već od samog postavljanja dijagnoze, mentorska podrška koju Krijesnica pruža
roditeljima pokazala se kao neprocjenjiva:
od dragocjenih i konkretnih informacija za
kojima traga svaki roditelj oboljelog djeteta, do savjetovanja i pomoći pri snalaženju
u naizgled neprohodnoj šumi zakona i
pravilnika kojima su djeci i roditeljima
zajamčena zdravstvena, socijalna i druga
prava, Krijesnica obiteljima osvjetljava
put. Kontinuirano pripremamo i tiskamo
knjige, edukativne materijale, cd-ove,
publikacije i brošure u kojima roditelji i
djeca mogu pronaći ohrabrenje i potrebne
informacije.
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mogu stanovati i na Dobrom Dolu, u blizini
KBC-a Rebro, u novom roditeljskom stanu
Krijesnice. Budući da proces liječenja malignih bolesti dječje dobi traje u prosjeku
godinu dana, a nerijetko i dvije do tri godine, obitelji dugo borave u Zagrebu, pa
se trudimo stanove što bolje održavati i
redovito uređivati. U 2017. godini željeli
bismo dovršiti obnovu i uređenje stana na
Svetom Duhu, da bude što vedriji i udobniji, kako bi obitelj za vrijeme liječenja
mogla voditi što kvalitetniji život u svom
domu daleko od doma.
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Roditelji su ključne osobe u procesu
liječenja djeteta – oni su, uz liječnika,
najvažnija karika u shvaćanju bolesti te
prihvaćanju hospitalizacije i terapije. A
dok za oboljelo dijete brinu liječnici, mi
brinemo za roditelje.
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Kroz svoje psihološko savjetovalište,
Krijesnica osnažuje roditelje kako bi bili
spremniji pružati podršku djetetu koje
se liječi kao i drugoj djeci u obitelji. Na
našim grupama psihološke podrške često
su prisutni i naši mladi survivori – mladi
ljudi koji su preboljeli malignu bolest u
djetinjstvu ili adolescenciji. Svojom vedrinom, optimizmom i životnim iskustvom,
naši Mladi pružaju roditeljima nadu u
ozdravljenje njihove djece te u kvalitetan
život nakon bolesti. Roditeljima i oboljeloj djeci, kao i njihovoj braći i sestrama,
također je kroz Krijesnicu dostupna i individualna psihološka podrška, kako za vrijeme liječenja, tako i u fazi oporavka.
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Ponekad, na žalost dođe do gubitka djeteta,
što apsolutno predstavlja najteži gubitak
koji se ljudima može dogoditi. Gubitak
djeteta trajno mijenja roditelje i snažno
utječe na odnose među članovima uže i šire

obitelji, na odnose s prijateljima i sa suradnicima na poslu. Roditelji se nakon gubitka
djeteta osjećaju izgubljeno, neshvaćeno,
kao da više ne pripadaju svijetu u kojemu
su donedavno živjeli. Krijesnica im nastoji
pružiti pomoć i podršku u terminalnoj fazi
i nakon preminuća, a u mjesecima i godinama koje slijede održavamo grupe psihološke
pomoći za tugujuće roditelje.
Na našim grupama psihološke podrške,
roditelji dijele svoj teret u podržavajućem
okruženju stručnjaka psihologa/psihoterapeuta, ali i onih koji ih zaista razumiju –
drugih roditelja koji prolaze ili su prošli kroz
istu traumu.

U radu Krijesnice neprocjenjiva je uloga naših
mladih survivora – mladića i djevojaka koji
su preboljeli malignu bolest u djetinjstvu ili
adolescenciji. Osim već spomenute podrške
roditeljima, Mladi Krijesnice posjećuju
djecu na onkološkim odjelima u Zagrebu,
pružajući im nezamjenjivu podršku - ta
tko može bolje shvatiti što mali pacijenti
osjećaju i kroz što prolaze, od mladih koji su
na vlastitoj koži osjetili isto? Njihovo iskustvo liječenja daje im snagu argumenta koju
nema niti jedan psiholog, liječnik, roditelj
ili prijatelj. A njihovo iskustvo izlječenja i
kvalitetnog života nakon bolesti pruža inspirativan i motivirajući primjer za svako dijete
na liječenju.

Zato je Krijesnica uz pomoć liječnika i
stručnjaka psihologa i psihoterapeuta krajem 2016. godine provela detaljno razrađen
edukacijski program, koji je obuhvatio proces
psiho-emocionalne podrške za suočavanje

s malignom bolešću i promjenama koje
bolest i liječenje donosi, edukaciju o osnovama medicine, anatomije i fiziologije
te praktičnu radionicu znanja i vještina za
kvalitetno provođenje vremena uz oboljelo
dijete. Nakon završene edukacije, mladi
mentori moći će odabrati vrste aktivnosti
za koje se osjećaju spremni, a Krijesnica će
kontinuirano pratiti njihov rad, usmjeravati
ih i podržavati kroz organizaciju grupnih
i individualnih supervizijskih susreta pod
vodstvom stručnih osoba.
Silno smo ponosni na naše mlade mentore
– pionire u ovakvom obliku podrške djeci
oboljeloj od malignih bolesti, ne samo u
Hrvatskoj, već i u Europi! Svojim nesebičnim
angažmanom za pomoć djeci na liječenju ili
koja završavaju liječenje, oni svojem teškom

životnom iskustvu daju novi smisao, a oboljeloj djeci novu nadu i snagu!
Njihova podrška ne prestaje niti nakon
izlječenja – povratak u matičnu sredinu
nakon dugotrajnog liječenja i odsutnosti
iz škole novi je veliki izazov. Noseći u sebi
traumatsko iskustvo stečeno tijekom procesa liječenja, uz nedostatak sustavne rehabilitacije i okolinu koja ne zna koji odgovor
pružiti, dijete nailazi na nove poteškoće u
prilagodbi koje tako postaju dodatno traumatsko iskustvo, potencijalno rušeći njegovo zdravstveno stanje. Djetetovi vršnjaci,
njihovi roditelji i nastavnici ne znaju kako
se postaviti prema djetetu koje se vraća u
školu nakon teškog liječenja i možda s vidljivim tjelesnim oštećenjima ili oslabljenim
nekim tjelesnim funkcijama. Zato su Mladi
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Potaknuti izvrsnim reakcijama djece,
roditelja i medicinskog osoblja na prisutnost naših mladih na odjelu, osmislili smo
program Mladi mentori koji će omogućiti
njihovu intenzivniju interakciju s oboljelom
djecom kroz mentorsku podršku. Međutim,
to nije lako – mlada osoba koja je i sama
prošla traumatičan proces borbe protiv raka
kontinuiranim vraćanjem u bolnicu suočava
se s vlastitim traumama i strahovima svog
osobnog iskustva te je vrlo važno da mladi
mentori budu dobro pripremljeni, osnaženi
i educirani.
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Krijesnice osmislili projekt Malo svjetlo
nade, koji se provodi od 2014. godine, s
ciljem da olakšaju snalaženje djece i mladih tijekom i nakon liječenja u njihovu
održavanju socijalne mreže i važnoj podršci
koju tako mogu dobiti. Projekt je namijenjen i ostaloj djeci i mladima, njihovim prijateljima i školskim kolegama u snalaženju
u ovoj, za njih, novoj i neuobičajenoj situaciji. U 2017. godini planira se nastavak
tog projekta, u kojem tim Krijesnice odlazi
u matične sredine djece koja se vraćaju s
liječenja u školu te educira i priprema nastavnike, roditelje i prijatelje liječenog djeteta
za pružanje podrške prilikom povratka u
matičnu sredinu.
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Mladi Krijesnice, zajedno s drugim volonterima, uključeni su i u rehabilitacijski
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program Krijesnice namijenjen djeci i
mladima koji su završili liječenje, kao i njihovim obiteljima. Nakon dugotrajnog, mukotrpnog i često vrlo iscrpljujućeg procesa
liječenja, u kojem su uglavnom izdvojeni
iz matične sredine, djeca i mladi nailaze
na brojne poteškoće zdravstvene, psihoemocionalne i socijalne prirode. Svojim
rehabilitacijskim programima Krijesnica
nastoji doprinijeti njihovom bržem potpunom oporavku i psiho-emocionalnom
osnaživanju za lakši povratak u matičnu
sredinu i uključivanje u „normalan“ život.
Tako za djecu od 7 do 15 godina svake godine organizirano rehabilitacijski kamp
u Fužinama, gdje djeca dobivaju sigurno
mjesto i vrijeme u kojem mogu slobodno
govoriti o svojim iskustvima, izmjenjivati

Osim u Fužine, Krijesnica svake godine
vodi djecu i u Moskvu na Svjetske igre
„Djeca pobjednici“ koje okupljaju preko
stotinu djece iz različitih zemalja koja su
završila liječenje od malignih bolesti. Cilj je

da ih se podrži i pomogne u njihovom povratku u svakodnevni život kakav su poznavali prije početka borbe s bolešću – život
ispunjen radošću i smijehom. Igre im daju
priliku da se bez obzira na posljedice bolesti
natječu u šahu, stolnom tenisu, plivanju,
streljaštvu, malom nogometu i trčanju,
uključe u kreativne i glazbene aktivnosti.
Događaj organizira ruska organizacija civilnog društva „Gift of life“ u Moskvi, a udruga Krijesnica već četiri godine na Igre vodi
svoje male reprezentativce koji se svake godine vrate s nekoliko medalja. Želja nam je
da i 2017. godine sudjeluju i vrate se kući
ponovo kao pobjednici!
Razne rehabilitacijske aktivnosti provode se
i u prostoru udruge.
Tako mnoga djeca Krijesnice u udrugu
najradije dolaze zbog druženja s Dirom,
školovanim terapijskim psom, koji kroz
igru doprinosi procesima liječenja i rehabilitacije. Dira i njezin voditelj redovito se
školuju i usavršavaju za terapijski rad s djecom. Kako bi mogla sigurno ulaziti u interakciju s djecom, Dira treba biti zdrava i čista
te zbog toga redovito posjećuje veterinara.
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međusobno svoje strahove i nade te od za
to osposobljenih osoba dobivati podršku
gdje se njihova traumatična iskustva stručno
prorađuju. Kamp može primiti između 30
i 35 djece, koju vodi i o kojoj skrbi između
12 i 13 volontera. Dani na kampu ispunjeni su zabavnim ali i zahtjevnim aktivnostima
i izazovima, kroz koje djeca izgrađuju pozitivnu sliku o sebi i dobivaju potvrdu da su
vrijedni i punopravni članovi društva. Na
svakome kampu obavezna je i Pustolovna
akademija, svojevrsni adrenalinski park s
brojnim preprekama i zahtjevnim speleo alpinističkim adrenalinskim aktivnostima,
koje njihovi zdravi vršnjaci možda nikada
neće iskusiti. U prirodnom okruženju,
osigurani alpinističkom opremom, djeca svladavaju razne prepreke, nerijetko pomičući
granice onoga što su do tada vjerovali da
mogu, a sve uz osmijeh na licu. S našeg kampa djeca odlaze s velikom dozom samopouzdanja i hrabrosti, skupinom novih prijatelja
i željom za ponovnim dolaskom u Fužine!
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U 2017. godini planiramo organizirati Dirine posjete djeci koja nisu u mogućnosti
doći do udruge, ovisno o raspoloživom
prostoru. Naša je nada i nastojanje da ćemo
uskoro s Dirom moći ići posjetiti djecu i u
bolnici, kao što je to već naveliko praksa u
mnogim zemljama Europske unije.
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Vrlo je značajno i naše nutricionističko
savjetovalište, jer važnost zdrave prehrane
nikad ne treba prestati naglašavati. A kada je
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organizam iscrpljen teškom bolešću i još težim
lijekovima, ciljana kvalitetna prehrana iznimno je značajan saveznik u procesu liječenja,
oporavka i održavanja zdravlja. Zato će i u
2017. naša nutricionistica nastaviti održavati
predavanja za obitelji Krijesnice kao i individualna savjetovanja, prilagođena svakom
djetetu i njegovom zdravstvenom stanju.
Osim aktivnosti usmjerenih izravno na
djecu i obitelji, kontinuiramo nastojimo
zagovarati pozitivne promjene u području
djece, mladih i obitelji suočenih s malignim
bolestima, čiji su problemi u našem društvu
i sustavu u velikoj mjeri neprepoznati. Zato
i u 2017. godini planiramo razne javne
akcije usmjerene na senzibiliziranje javnosti, kao i konkretne zagovaračke projekte
prema sustavu, poput poticanja razvoja
pedijatrijske palijative i izrade protokola o
komunikaciji u teškim situacijama.

U našim aktivnostima pomaže nam prava
mala „vojska“ volontera, iznimnih ljudi
velikog srca, bez kojih bi rad udruge bio
nezamisliv! Od rehabilitacijskog kampa i
posjeta djeci u bolnicama, do javnih promotivnih akcija i uredskih poslova, svoje
volontere ćemo i u 2017. godini usmjeravati, educirati i podržavati u njihovom sudjelovanju u aktivnostima Krijesnice.
Za provedbu svih ovih programa potrebna
su velika novčana sredstva kao i svi drugi
oblici pomoći i podrške.
Uključite se!
Pomozite Krijesnici da sve jače svijetli
za djecu oboljelu od raka i za njihove
obitelji!
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Ponekad naša svjetlost utihne da bi je ponovno rasplamsalo
neko drugo ljudsko biće….
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Hvala Vam što prepoznajete problematiku s kojima su suočene obitelji djece
koja se bore s ovom teškom, nepredvidivom i neizvjesnom bolesti,
hvala Vam što podržavate rad udruge Krijesnica, uloženo vrijeme
i neizmjeran trud svih uključenih u provođenje aktivnosti, programa
i projekta udruge, hvala Vam što svijetlite s nama!
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