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Fundacja ISKIERKA – jakość i pasja życia
W swojej pracy na rzecz chorych dzieci i ich rodzin
koncertujemy się na najpilniejszych, rzeczywistych
potrzebach. Jednocześnie staramy się widzieć sytuację rodzin całościowo, być blisko, słuchać, rozumieć i wspierać także często w niekonwencjonalny,
nieoczekiwany sposób, mając wiedzę i dowody, że
leczą i pomagają nie tylko leki. Naszym partnerom
biznesowym podpowiadamy jak mądrze wspierać,
pokazujemy możliwości i uczymy podążać za potrzebami.

Dziś Fundacja ISKIERKA jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, która została laureatką Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta
w kategorii: Działalność Społeczna. Zespół pracowników wspierają w działaniach wolontariusze
oraz partnerzy ze środowisk biznesowych, samorządowych, a także osoby ze świata nauki, sportu, sztuki, kultury i show biznesu. To ponad 500
podopiecznych fundacji (w trakcie i po leczeniu
onkologicznym) i systemowe działanie. Od zakupu leków poprzez remonty dziecięcych oddziałów
szpitalnych, po szkolenia dla lekarzy czy wspieranie badań naukowych.
Piękne pomysły zrodziły się „z”, a może raczej
na przekór ogromnej traumie, jaką jest choroba
dziecka. Prezes fundacji Jolanta Czernicka-Siwecka
w 2003 roku usłyszała diagnozę u swego kilkuletniego syna: ostra białaczka szpikowa. Miesiące
spędzone w zabrzańskiej klinice, dotychczasowe życie „wywrócone do góry nogami”, lęk, bunt
i chwila, w której podjęła decyzję, że trzeba walczyć. Wykorzystując swoje kompetencje zawodowe, trenerskie i szkoleniowe, wymyśliła Oskarowi
specjalny program bazujący na pozytywnym nastawieniu do własnej choroby i zamianie leczenia
w rodzaj zabawy. Wyobrażał sobie, na przykład, że

jest generałem a jego krwinki czerwone są żołnierzami. Musi ich mieć jak najwięcej żeby pokonać
wroga. Gdy miał dobre wyniki, wybierali się np.
na weekend w góry, aby nabrać dystansu, siły i motywacji na kolejne etapy leczenia. Pojawiały się
pierwsze rezultaty, nadzieja i jeszcze większa siła
do dalszej walki. Bardzo długie rozmowy z synem,
wymiana doświadczeń z innymi rodzicami, personelem medycznym oraz innymi dziećmi sprawiły,
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że zaczął rodzić się pomysł, aby w podobny sposób pomagać innym. Tym samym od początku 2005 roku na Oddziale Kliniki
Pediatrii Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu zaczęły się dziać niesamowite rzeczy: warsztaty, koncerty, wyjazdy
podczas których dzieciaki wspinały się po skałkach czy jeździły
konno. Rok wspólnych przedsięwzięć, czasem pozornie niemożliwych do zrealizowania, angażujących dzieci, rodziców, wolontariuszy i inne środowiska zaowocował powołaniem w 2006 roku
Fundacji ISKIERKA.
Oskar wyzdrowiał, jak wielu innych podopiecznych ISKIERKI,
choć nie wszystkim się udaje… Dlatego Fundacja ISKIERKA już
od 8 lat jest stale obecna na śląskich oddziałach onkologicznych
w Zabrzu, Katowicach, Chorzowie. Pomaga chorym dzieciom
i ich rodzinom przejść przez najtrudniejsze etapy leczenia. Realizuje także projekty ogólnopolskie i prowadzi subkonta dzieci
leczonych także w innych ośrodkach w Polsce czy za granicą. Towarzyszy, inspiruje, pokazuje że warto walczyć, że wokół są inni
ludzie…

Magiczny świat Dżastina
Gdy Dżastin był małym chłopcem marzył o tym, aby zwiedzić
cały świat. Często chodził do biblioteki i czytał mnóstwo książek.
Pewnego dnia postanowił sam zostać bohaterem wielkiej wyprawy i z plecakiem na plecach wyruszył szukać przygód… Tak
zaczyna się bajka napisana przez dzieci podczas warsztatów arteterapeutycznych prowadzonych przez Fundację ISKIERKA na
śląskich oddziałach onkologii dziecięcej. Całoroczne zajęcia pozwalają w sposób inspirujący i twórczy wypełnić czas spędzany
w szpitalu dzieciom i towarzyszącym im rodzicom. Są okazją do
rozwijania zainteresowań, zdolności manualnych, artystycznych
i po prostu zabawy. W rzeczywistości, co potwierdzają badania,
to bardzo skuteczna forma rehabilitacji fizycznej i psychicznej
oraz edukacji. Dlatego, co tydzień wspólnie robimy m.in.: biżuterię, orgiami, witraże, koszyki z gazetowej wikliny, mozaiki, czy
przygotowujemy karnawałowy bal lub tydzień meksykański .

Wiatr w żagle
Integracja rodziny i grup z różnych ośrodków onkologii dziecięcej to jeden z głównych celów Akcji Lato. Drugi to rehabilitacja psychoruchowa w środowisku naturalnym. A naturalnie
po „iskierkowemu” znaczy np. tak: ciepły lipcowy ranek, cztery
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jachty złączone na środku jeziora, na pokładzie
w szyku apelowym dzieci czekają na dekoracje
zdobytymi dzień wcześniej sprawnościami: „majtek”, „sternik”, „kuchcik” i „żeglarz”. Nasze dzieciaki wprost oszalały na punkcie sprzątania pokładu,
wiązania lin czy przyrządzania posiłków – dzieliła
się wrażeniami jedna z mam. Spanie w łodziach,
wspólne gotowanie, poznawanie tajników żeglowania, ogniska, spacery – wszystko to, aby
stworzyć przestrzeń, w której życie rodzinne, od
miesięcy czy nawet lat podporządkowane chorobie dziecka, mogło choć na kilka dni wrócić do
równowagi. To czas, który można spędzić razem,
po długiej rozłące spowodowanej przebywaniem
części członków rodziny w szpitalu, porozmawiać o emocjach, wymienić się doświadczeniami z innymi rodzinami zmagającymi się z podobnymi problemami, skorzystać ze wsparcia.
Wspólne wyjazdy w różne zakątki Polski i Europy pomagają pokonywać ograniczenia mentalne,
stereotypy o aktywności osoby chorej, wzmocnić
poczucie własnej wartości i motywację do walki
z chorobą przez małe sukcesy tj. zdobycie skały, pierwszą samodzielną jazdę konną czy celny
strzał w dziesiątkę. Od 2008 roku spełniamy też
osobiste marzenia małych podróżników, dzięki
wsparciu partnera projektu: „Z Toyotą w Świat”,

firmy Czajka Auto Sp. z o.o. Do tej pory udało
się już spełnić ponad 50 takich niezwykłych marzeń… o zamkach jurajskich, poszukiwaniu krasnali, czy pirackiej przygodzie.
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Rzeczywistość szpitalna
Jest bardziej przyjazna odkąd na ścianach zagościły pelikany, rodzina słoni, uśmiechnięte stokrotki i zielone zające, a w świetlicy
zawsze można znaleźć ciekawą grę czy książkę. Wyremontowaliśmy z pomocą różnych firm i wolontariuszy oddziały onkologiczne w Katowicach, Chorzowie i Zabrzu oraz oddziały Ratunkowy i Neurochirurgii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum
Zdrowia Dziecka. Walczymy o powrót do zdrowia naszych podopiecznych także w sposób bardzo twardy i konkretny – pozyskujemy sponsorów i darczyńców, aby kupić sprzęt medyczny
i sfinansować zakup leków wspierających proces leczenia. Dzięki
temu przybywa pomp infuzyjnych, pulsoksymetrów, kardiomonitorów czy komór laminarnych. Finansujemy też ogólnopolskie
badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej.

Boks z oddziałową
Kilka lat temu udało nam się połączyć zabawę z aktywną rehabilitacja ruchową. Przekonaliśmy firmę Microsoft i ordynatorów
ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce do zainstalowania technologii Kinect dla Xbox360 na oddziałach szpitalnych. Pomysł
ma obecnie zastosowanie w procesie wsparcia psychologicznego
– daje możliwość poprzez zabawę odreagowania stresu towarzyszącego chorobie, integracji zarówno z rodzicami jak i personelem medycznym. W Krakowie np. jeden z chłopców do rundy
bokserskiej zaprosił siostrę oddziałową. Śmialiśmy się, że to takie
odreagowanie za te wszystkie zastrzyki i bolesne zabiegi. Wspólna zabawa rozładowuje bowiem napięcie, strach i poczucie osamotnienia w chorobie. Rodzice i lekarze cieszą się, widząc dzieci
biegające i skaczące z uśmiechem od ucha do ucha. A wiadomo,
że ruch i śmiech to znakomite lekarstwo! Pewne jest to, że takie
rozwiązanie skutecznie pomaga i widać już tego efekty. Dostajemy informacje zwrotne od lekarzy, psychologów, pedagogów.
Okazało się że zrobiliśmy to jako pierwsi – innowacyjność projektu była prezentowana m.in. na licznych konferencjach eksperckich w kraju i za granicą.

Jest radość, jest moc!
Wyjątkowym wydarzeniem, wyczekiwanym przez wszystkich
podopiecznych fundacji oraz znacznie szerszą publiczność jest coroczny koncert DZIECIĘCEJ ORKIESTRY ONKOLOGICZNEJ
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pod batutą Profesora Piotra Sutta. Na scenie obok
gwiazd estrady wystąpili już policjanci, dziennikarze, rektorzy uczelni i oczywiście dzieci wraz
z rodzinami i personelem medycznym. W takich
magicznych okolicznościach okazuje się, że każdy
ma jakiś talent i z powodzeniem śpiewa w chórze,
towarzyszy instrumentalnie albo taniec staje się
jego żywiołem. I już nie wiadomo kto, kogo wspiera, inspiruje i zaraża energią. Tak rodzą się salwy
śmiechu, łzy w oczach, przyjaźnie, nowe muzyczne odkrycia, a nawet przeboje które trafiają na
kultową Listę Przebojów radiowej „Trójki”. A ta
wyjątkowa orkiestra tworzy się i koncertuje tylko
raz w roku oraz nagrała trzy płyty. W tym roku zagra 29 listopada w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
m.in. z Kamilem Bednarkiem z i Maciejem Miecznikowskim oraz Chórem Energetyków.

W co wierzymy?
Działamy z pasją bo wierzymy, że trudna, a nawet traumatyczna sytuacja choroby dziecka nie
musi być dla rodziny tragedią, z którą boryka się
w samotności, która ją wyniszcza i osłabia. Podstawowym celem naszych działań jest wspieranie
dzieci w procesie leczenia i rehabilitacji. Pomaga-
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my rodzinom w konstruktywnym przechodzeniu
przez doświadczenie choroby dziecka, z wykorzystaniem ich wewnętrznej siły i bogactwa, aby
w niektórych wypadkach nie tylko przetrwać, ale
i wzrosnąć. Wierzymy w nieograniczony potencjał
ludzi. Wierzymy w jakość i pasję życia!
Naszych darczyńców nigdy nie prosimy o pomoc
dla „biednych chorych dzieci”, tylko pokazujemy
jak wiele korzyści daje inicjatywa, zaangażowanie, łączenie niekonwencjonalnych pomysłów ze
skutecznym pomaganiem. Czasem to zakasanie
rękawów i prace malarskie, czasem towarzyszenie
w radości i tremie przed występem na wspólnej
koncertowej scenie pierwszy raz w życiu. Ale o to
chodzi. Bo w życiu najważniejsze jest ŻYCIE.
Fundacja ISKIERKA na rzecz dzieci z chorobą
nowotworową, 02-460 Warszawa, ul. Daimlera 2
Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Urbanowicza 19,
tel./fax: 32 241 26 65, biuro@fundacjaiskierka.pl
konto: ING Bank Śląski S.A. nr: 16 1050 1588 1000
0023 0023 0170
KRS: 0000248546
www.fundacjaiskierka.pl

