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UVOD

 Organizacijska struktura udruge definirana je Statutom i Pravilnikom o radu

udruge.

 Operativni plan udruge Krijesnica za 2016. godinu je realiziran u 80% svog

zacrtanog plana

 Godina velikih organizacijskih, programskih i operativnih izazova

 Održana je jedna izvanredna izborna skupština te jedna redovna

 Izmijenjen je Statut udruge te je došlo do izbora novih članova UO



POSTIGNUĆA PO PROJEKTIMA

 RODITELJSKI STANOVI

Udruga Krijesnica upravlja s tri stana u Zagrebu i time osigurava
dugoročni ili kratkoročni besplatni smještaj za obitelji čije je
dijete na liječenju od maligne bolesti.

Dva trosobna stana nalaze se u blizini Klinike za tumore gdje je
smješten odjel pedijatrijske onkologije KDB-a Zagreb, dok je
jedan stan u neposrednoj blizini KBC Zagreb - Rebro.

Stanovi istovremeno mogu pružiti smještaj do 7 obitelji, a
popunjeni su 365 dana u godini. Kroz 2017.godinu osiguran je
dugoročni boravak za 11 obitelji i kratkoročni za 6 obitelji, dok je
za 15 obitelji posredovano u pronalasku alternativnog smještaja.



POSTIGNUĆA PO PROJEKTIMA

 GRUPE PODRŠKE ZA RODITELJE I OSTALE POGODNOSTI

- kroz psihološke grupe podrške pružena je psihološka pomoć za 45 roditelja

- ostvarena su 23 individualna psihološka savjetodavna susreta s oboljelima te

članovima obitelji oboljelog djeteta ili mlade osobe

- osigurana su 243 besplatna prolaska Hrvatskim autocestama za 53 obitelji

- osigurana je povlaštena parkirna karta za područje grada Zagreba za 27

obitelji

- osiguran je popust od 75% na karte HŽ-a za 15 obitelji

- provedeno je informiranje o socijalnim i zdravstvenim pravima za 143 obitelji



POSTIGNUĆA PO PROJEKTIMA

 MLADI MENTORI

- u sklopu projekta Mladi Mentori mladi koji su završili liječenje od malignih

bolesti i volonteri ostvarili su 43 posjeta hematoonkološkim odjelima KBC-a

Zagreb i KDB-a Zagreb

- mladi Mentori kroz druženja i kreativne aktivnosti hospitaliziranoj djeci

dodaju boju u sive bolničke dane

- zbog evidentne potrebe za većim brojem mentora, početkom prosinca je

održan novi ciklus edukacija na kojemu je sudjelovalo ukupno 46 sudinika koji su

potpisali ugovor s krijesnicom I započeli s odlascima na odjele



POSTIGNUĆA PO PROJEKTIMA

 MALO SVJETLO NADE

- u sklopu projekta Malo svjetlo nade mladi koji su završili liječenje od malignih

bolesti sudjeluju u edukaciji matičnih sredina djece u liječenju - ovom

edukacijom osvještavamo problematiku i razbijamo predrasude vezane uz

maligne bolesti dječje dobi.

- tijekom ove godine posjetili smo 20 škola i 1 vrtić, održali 30 predavanja za

882 učenika, 124 nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika i 23 roditelja te

smo ih pripremili na povratak djeteta sa liječenja.



POSTIGNUĆA PO PROJEKTIMA

 MLADI KRIJESNICE

- grupa Mladih Krijesnice broji 125 članova koji se okupljaju kroz susrete,

edukacije i aktivnosti za djecu i mlade koji su u liječenju te one koji su

završili liječenje

- tijekom ove godine Mladi su organizirali susrete, edukacije i posjete

hematoonkološkim odjelima uz dijeljenje poklona djeci u liječenju

- Mladi Krijesnice osim međusobne podrške, svojim djelovanjem pružaju

podršku djeci u liječenju i njihovim obiteljima



POSTIGNUĆA PO PROJEKTIMA

 VOLONTERI KRIJESNICE

- Krijesnica ima više od 146 aktivnih volontera koji su kroz javne akcije,

administraciju, promotivne aktivnosti, IT podršku i posjete odjelima sakupili

preko 2520 volonterskih sati

 NAGRADE ZA VOLONTIRANJE

Fran Markulin je dobitnik Volonterskog Oskara za 2017. godinu

Marin Čujić je bio finalist za Volonterski Oskar 2015.  godinu

Nikolina Piršljin je dobitnica Volonterskog Oskara za 2013. godinu



POSTIGNUĆA PO PROJEKTIMA

 REHABILITACIJSKI KAMP

- rehabilitacijski kamp Krijesnice održava se već 14 godina

- ove je godine u 8 dana trajanja kampa 37. djece, u dobi od 7 do 14 godina,

uživalo u raznolikom aktivnostima i brizi 15 vrijednih volontera

- sudjelovanjem u humanitarnoj akciji Srce Kornatsko skupljali smo sredstva za

održavanje budućih rehabilitacijskih kampova



POSTIGNUĆA PO PROJEKTIMA

 OSTALI REHABILITACIJSKI PROGRAMI

Djeca Krijesnice u 2017. godini su sudjelovala na:

- svjetskim igrama Djeca pobjednici u Moskvi za 7 djece i 7 roditelja u pratnji

- rehabilitacijskom kampu Kamp ljubavi i nade u Ivanjici u organizaciji udruge

NURDOR za 2 djece i 1 volontera u pratnji

- Međunarodnom tjednu djece liječene od leukemije u Ankari u organizaciji

turske udruge LOSEV za 1 obitelj



LOBIRANJE I ZAGOVARANJE

 ove smo godine obilježili 15.2. - Međunarodni dan djeteta oboljelog od

maligne bolesti javnom akcijom senzibiliziranja građana te posjetama djeci

na pedijatrijskim onkološkim i hematološkim odjelima Klinike za dječje

bolesti Zagreb pri Klinici za tumore, KBC Zagreb i KBC Rijeka.

 mjesec rujan – Mjesec senzibilizacije javnosti o problematici malignih bolesti,

obilježen je u skladu sa svjetskom kampanjom Childhood Cancer

Internationala. Provedena je Facebook kampanja Male priče o velikim ljudima

s onkologije u kojoj su predstavljene životne priče korisnika udruge



LOBIRANJE I ZAGOVARANJE

 KAMPANJA ZA OSIGURANJE SREDSTAVA ZA IMUNOTERAPIJU

 JAVNA RASPRAVA “PRISTUP ZDRAVLJU –PRAVO ILI MILOST?” S BLAGDANSKIM ZAHTJEVIMA ZA
BOLJI PRISTUP ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U 2018. GODINI:

Zahtjev broj 1: Tražimo kvalitetno liječenje temeljeno na znanju, znanosti i dokazima

Zahtjev broj 2: Tražimo da o najboljem lijeku odlučuju odgovorni i profesionalni liječnici, a ne
birokrati i političari

Zahtjev broj 3: Želimo što bolji lijek u pravo vrijeme, uz što nižu cijenu

Zahtjev broj 4: Tražimo efikasan, fleksibilan i efektivan fond za nabavu lijekova kao pouzdani
financijski servis za naše bolnice, liječnike i pacijente

Zahtjev broj 5: Tražimo kvalitetnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu u blizini naših domova

 RAZGOVOR S RODITELJIMA OBOLJELE DJECE NA TEMU “RODITELJI U BORBI ZA ŠANSU ZA ŽIVOT
SVOJE DJECE”



OSTALE AKTIVNOSTI

 SRCE KORNATSKO

 PODJELA BOŽIĆNIH POKLONA DJECI

 PODJELA MAJICA SESTRAMA I TEHNIČARIMA

 RAZNE DONACIJE ODJELIMA

 PRIPREMA ZA PROVEDBU HUMANITARNE PREDSTAVE “ŽIVOT JE VRIJEDNOST” U 

SURADNJI SA SLOVENSKOM UDRUGOM KATJA DANCE COMPANY



OSTALE AKTIVNOSTI

 ODOBRENJE ZA PROVEDBU PROJEKTA MLADI MENTORI NA DVA ODJELA

 UGOVOR O SURADNJI S KDB VEZAN ZA RAD SOCIJALNE RADNICE UDRUGE 

KRIJESNICA NA ODJELU

 ISHODOVANJE RJEŠENJA O OBAVLJANJU SOCIJALNIH USLUGA U PROCEDURI



ODOBRENI PROJEKTNI PRIJEDLOZI

 GRAD ZAGREB, Rehabilitacijski program, Informiranje, nutricionističko savjetovalište,

rehabilitacijski kamp, rekreativne aktivnosti, 30.000,00 kn odobreno

 ZABA, Krijesnica App, Mobilna aplikacija Krijesnice, 30.000,00 kn

 MDOSPM, Malo svjetlo nade i dalje svijetli (partnerstvo s Igrom), Aktivnosti klasičnog MSN-a

proširene s podrškom matičnoj sredini i roditeljima u svrhu praćenja, 49.977,32 kn

 MDOSPM, Survivorski kamp Krijesnice (partnerstvo s HGSS Stanica Gospić), Rehabilitacijske i

edukacijske aktivnosti, izrada promotivnih materijala, 98.000,00 kn

 HEP, Psihosocijalno savjetovalište, Supervizija i edukacija djelatnika pedijatrijskih hemato-

onkoloških odjela, 14.000,00 kn

 MIZ, Program psihocijalne podrške obiteljima suočenim s malignom bolesti djeteta (druga godina

provedbe), 250.000,00 kn



PROJEKTI KOJE PROVODIMO U SURADNJI S 

DRUGIM UDRUGAMA

 Udruga Outward Bound Hrvatska - uz potporu Ministarstva za demografiju,

obitelj, mlade i socijalnu politiku od prosinca 2016. sudjelujemo u

jednogodišnjem projektu “Osnaživanjem mladih zajedno protiv nasilja” s

ciljem prevencije nasilja među mladima

 Udruga Igra – uz potporu ESF-a sudjelujemo u projektu “Standardi i prakse” –

volonterski menadžment u organizacijama i ustanovama socijalne skrbi i

zdravstva



ČLANSTVA

 KOALICIJA UDRUGA U ZDRAVSTVU

 KOALICIJA UDRUGA ZA DJECU (u likvidaciji)

 MREŽA MLADIH HRVATSKE



PRAĆENJE FACEBOOK STRANICE 

KRIJESNICE

 Tijekom mjeseca rujna – mjeseca senzibilizacije javnosti o problematici

malignih bolesti, u skladu sa svjetskom kampanjom Childhood Cancer

Internationala, provedena je Facebook kampanja ''Male priče o velikim

ljudima s onkologije'' u kojoj su predstavljene životne priče korisnika Udruge -

djeca u liječenju i njihove obitelji, mladi koji su liječenje završili, roditelji

preminule djece, djelatnici onkoloških odjela u Hrvatskoj te volonteri

Krijesnice te je ukupno objavljeno 11 životnih priča te 4 letka koja ukazuju

na problematiku s kojom se susreću oboljela djeca i njihove obitelji.

 Doseg Facebook objava obuhvatio je 592.700 Facebook korisnika, od čega je

18.158 na neki način (Facebook komentar ili reakcija) reagiralo na objave.



KRIJESNICA U MEDIJIMA

 Novine: 51 članak

 Tv: 28 priloga

 Radio: 59 emisija

 Web: 367 članka



ZAPOSLENICI

 Krajem 2017. godine udruga Krijesnica ima 4 stalna zasposlenika

 za 2018. godinu smo osigurali projekt kroz koji ćemo zaposliti 1 novog

zaposlenika



FINANCIJE

2017. godina (zaključno s 23.11.2017.)

Planirani prihod: 1.829.999,97 kn

Stvarni prihod: 1.553.841,87 kn

Stvarni rashod: 1.393,321,06 kn

2018. godina

Planirani prihod: 1.517.500,00 kn

Planirani rashod: 1.756.381,00 kn


