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УВОД

Право дјеце на здравље и здравствену заштиту загарантовано је Конвенцијом о правима
дјетета Уједињених нација која је усвојена још 1989. године. Том Конвенцијом заштита
здравља дјеце као и олакшице у лијечењу предвиђене су као највеће могуће мјере које
немају алтернативу у унапређењу здравља дјеце. Република Српска оснивањем Фонда
солидарности за дијагностику и лијечење обољења стања и повреда дјеце у
иностранству који је почео са радом 1. јануара 2018. године системски је ријешила једно
од најважнијих питања када је ријеч о заштита здравља дјеце – финансирање лијечења и
дијагностике за дјецу до 18 година старости када то лијечење није могуће у Републици
Српској или изван РС у оним здравственим установама које имају потписан уговор са
Фондом здравственог осигурања.
Фонд солидарности је од 1. јануара до краја 2021. године финансирао лијечење и
дијагностику за 362 дјеце за шта је издвојено око 17 милиона КМ.
И у 2021. годину, упркос пандемији, Фонд солидарности несметано је спроводио своју
основну мисију – финансирање лијечења и дијагностике у иностранству за дјецу до 18
година. Иако је 2021. година у сваком смислу била изазовна, Фонд солидарности је
ефикасно радио и оправдао своје постојање, будући да је број хуманитарних акција за
лијечење дјеце у иностранству све мањи и углавном се покрећу за дјецу која нису наши
држављани. Хуманитарне акције су управо биле једне од разлога оснивања Фонда
солидарности како родитељи дјеце не би морали сами да трагају за новцем.
Напомињемо да у финансирању Фонда солидарности, односно у финансирању лијечења
дјеце у иностранству учествује цјелокупно друштво, а најважнији приход Фонда
солидарности су добровољна издвајања од нето плате радника у износу од 0,25 одсто.
Подсјећамо да су извори финансирања Фонд солидарности дефинисани законом који
регулише ову област, а ријеч је о сљедећим изворима:
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буџет Републике Српске, у износу од 0,025% остварених пореских и непореских
прихода у претходној фискалној години, умањених за износ доприноса за социјално
осигурање;

посебног доприноса за солидарност на терет буџетских корисника, јавних
предузећа, установа, органа управе и управних организација, у износу од 5% цијене
купљеног службеног путничког возила, осим возила МУП-а и здравствених установа;

посебног доприноса за солидарност, у износу од 0,25% нето плате запосленог лица
у Републици Српској;

буџета општина и градова, у износу од 0,025% остварених пореских и непореских
прихода у претходној фискалној години;

донација привредних друштава, предузетника и појединаца;

остала средства
Постојањем Фонда солидарности поред финансијске помоћи, дјеца су добила прилику да
се лијече у свјетским признатим клиникама и да их лијече најбољи љекари из
одговарајуће области гране медицине, што родитељи посебно издвајају као додатну
вриједност оснивања наше установе.
Будући да је из године у годину незнатан број захтјева грађана који не желе да учествују
у финансирању лијечења дјеце у иностранству, то нас охрабрује да смо на добром путу
грађења повјерења нас и цјелокупне јавности.
Да би приближили рад Фонда солидарности направљен је и кратак пресјек рада у 2021.
години, а ово су неке од најважнијих активности:
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ЛИЈЕЧЕЊЕ ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Фонд солидарности у 2021. години финансирао је лијечење и дијагностику за 183 дјеце у
иностранству за шта је само у прошлој години издвојено око 7,9 милиона КМ милиона
КМ. Напомињемо да је у 2021. години издато 227 рјешења ( нека лијечења су продужена
више пута), од чега се 79 односе на генетска испитивања. Најчешћи разлози за упућивање
на лијечење су били у склопу лијечења дјеце обољеле од малигних болести, урођених
ортопедских аномалија, болести ока и других обољења. Ријеч је о скупим лијечењима, а
многа од њих коштају и више од милиона КМ.
Дјеца су у 2021. упућивана у здравствене установе, попут, Клиничког болничког центра
Загреб, Института за мајку и дете ''Др Вукан Чупић'' Београд , Универзитетске клиникуе у
Минхену, Schon Klinik Vogtareuth- Њемачка, Универзитетског клиничког центра Љубљана,
Qgenomics Шпанија, Медикус специјалне хируршке болница Ћуприја-Србија, потом ПрагЧешка, Милано -Италија, Инстанбул Турска, Митера- Грчка и др.

АКТИВНОСТИ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ У ПАНДЕМИЈИ ВУРУСА КОРОНА
Финансирање додатних трошкова
Фонд солидарности и у 2021. години, будући да траје ванредна ситуација, наставио је да
рефундира неке додатне трошкове у вези лијечења у иностранству, попут смјештаја,
путних трошкова, као и неопходних лијекова или медицинских средстава у циљу
обезбјеђивања даљег лијечења дјетета у кућним условима за вријеме боравка у
иностранству.
Подсјећамо да је због ситуације изазване корона вирусом, још почетком пандемије,
Управни одбор Фонда солидарности донио одлуку да у току трајања ванредног стања или
ванредне ситуације финансира и додатне трошкове у вези са лијечењима у иностранству,
уколико није могућ повратак у Републику Српску. Тако да је ова одлука је још на снази,
али сада је ситуација прилично нормализована и дјеца се несметано упућују у
иностранство. Тако да је Фонд солидарности у 2021. години по основу ове одлуке и које
се односе на путне трошкове дјеце и родитеља, трошкове смјештаја у иностранству, као и
за набавку потребних медицинских средстава остварио укупне трошкове у износу од
41.936 KM.
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Вакцинација родитеља против вируса корона
Захваљујући активностима Фонда солидарности и Института за јавно здравство РС,
родитељи дјеце која се лијече у иностранству су међу првима вакцинисани против вируса
корона у РС и тако је препознат значај заштите здравља родитеља који брину о својој
болесној дјеци и који често путују у иностранство. Ови родитељи су се вакцинисали
заједно са министром здравља и социјалне заштите РС Аленом Шеранићем и тиме је,
тачније, 10. марта 2021. године, симболично озваничен почетак вакцинације
становништва против вируса корона.

ПОСЈЕТА ПОРОДИЦАМА
Директорица Фонда солидарности Јасминка Вучковић и у прошлој години посјетила је
неколико породица чија су се дјеца лијечила посредством Фонда солидарности уз
поштовање свих препоручених епидемиолошких мјера. То је на неки начин постала
редовна пракса Фонда солидарности, будући да ова установа редовно одржава контакте
са родитељима и настоји им пружити помоћ и подршку и за многе стваре које прелазе
надлежности Фонда солидарности.

ПРИЈЕМ КОД ПРЕДСЈЕДНИКА ВЛАДЕ РС
За родитеље и дјецу која су се лијечила посредством средстава Фонда солидарности, те
директорицу Фонда солидарности Јасминку Вучковић организован је пријем код
предсједника Владе РС Радована Вишковића. Том приликом, предсједник Владе РС
Радован Вишковић рекао је да је Српска поносна што једина у региону има Фонд
солидарности који пружа значајну финансијску али и моралну подршку породицама који
се боре за здравље своје дјеце.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Амблем РС за директорицу Фонда солидарности
Предсједник Владе РС Радован Вишковић је приликом посјете родитеља и дјеце у Влади
РС и директорици Фонда солидарности уручио Амблем Републике Српске као признање
за сав досадашњи рад у Фонду солидарности. Поклоне од предсједника Владе РС добили
су и дјечаци који су били у посјети Влади РС. Тако је Страхиња који тренира кошарку добио
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

4

НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

ФЕБРУАР, 2022.

кошаркашку лопту, Милан као ватрени навијач Црвене звезде - фудбалску лопту, а
најмлађи Јован лего коцке.
Једногласна подршка у Народној скупштини РС
Народна скупштина Републике Српске у јулу 2021. једногласно је усвојила Извјештај о
извршењу Ребаланса Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења,
стања и повреда дјеце у иностранству за 2020. годину. Овај извјештај наишао је на
подршку свих посланика који су узели учешће у расправи.

Нико ни из власти ни из

опозиције није имао ниједну замјерку на рад Фонда солидарности, а како су тада истакли,
Фонда солидарности по својој транспарентности требао би да буде образац рада за све
остале јавне установе и јавна предузећа.
САРАДЊА СА ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА БиХ
Фонд

солидарности

је

успоставио

сарадњу

са

дипломатско-конзуларним

представништвима БиХ посебно у Турској и Њемачкој који су, такође, на располагању
породицама у случају да им је потребна нека помоћ док бораве у тим земљама. Тако је,
примјера ради, генерални конзул БиХ у Турској Синиша Михаиловић редовно посјећивао
породице које су се са дјецом налазиле на лијечењу у Инстабулу. Исто тако, генерална
конзулица БиХ у Њемачкој Вера Сајић у протеклој години била је на располагању свим
породицама које су одлазиле на лијечење у Њемачкој истичући неопходност сваке могуће
подршке овим породицама на путу до изљечења.
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ДОБИО ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ
У мјесецу августу промовисана је и нова интернет страница Фонда солидарности
(www.fondsolidarnosti.com) будући да су до тада сви садржаји о раду наше установе
објављивани на страници Фонда здравственог осигурања РС. У креирању интернет
странице највише се водило рачуна да се једноставно и брзо понуде све најважније
информације о раду Фонда солидарности које су највише интересовале како родитеље
дјеце тако и медије. Интернет страница нуди потпуне информације о активностима Фонда
солидарности, прецизне базе података о актима којима је регулисан наш рад, сва
потребна упутства, формуларе које је неопходне попунити приликом предаје захтјева за
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финансирање лијечења и иностранству, одговоре на најчешћа питања која су од оснивања
Фонда солидарности највише интересовала јавност.
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ КАО ПОДРШКА ДРУГИМА
Фонд солидарности прошле године подржао је бројне активности које имају за циљ да
подигну свијест о значају подршке друштва када је ријеч о одређеним обољењима, попут
малигних болести код дјеце, спиналне мишићне атрофије, али и генерално када су у
питању ријетка обољења. Тако је директорица Фонда солидарности у мјесецу фебруару
подржала све активности Удружења родитеља обољеле дјеце „Искра“, као и Савеза за
ријетке болести, будући да је то мјесец обиљежавања ријетких болести.
Осим тога, Фонд солидарности подржао је и све активности које су се односиле на јачање
свијести о спиналној мишићној атрофији, свјесни неопходности већег ангажовања
друштва када је ријеч о овим обољењима.
Такође, у мјесецу децембру дректорица Фонда солидарности за дијагностику и лијечење
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству Јасминка Вучковић присуствовала је
промоцији књиге „Храбре приче“ чији је издавач „Удружење родитеља дјеце обољелих
од малигних болести “Искра“. Књига је настала из жеље да се цјелокупна јавност упозна
са свим изазовима са којима се суочавају дјеца обољела од малигних болести и њихови
родитељи.
Такође, директорица Фонда солидарности Јасминка Вучковић, присуствовала је и на
Педијатријским данима у Теслићу, а све у циљу унапређења доступности информација о
раду наше установе. Циљ је да информације о раду Фонда солидарности допру до сваког
грађанима појединачно, али и до здравствених радника који лијече и предлажу
евентуална даља лијечења дјеце у иностранству.
Осим тога, Фонд солидарности се у оквиру Међународне недеље дјетета који се сваке
године обиљежава у октобру, придружио активностима које имају за циљ повећати
свијест о важности поштовања дјечијих права, посебно када је ријеч о здравственој
заштити. У тим активностима посебно је наглашено да су оснивањем наше установе,
дјеца добила могућност да се лијече у иностранству уз финансијску и веома значајну
подршку друштва.
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ДОНАЦИЈЕ ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ
Стигле меде из „Ротари клуба Бањалука“
„Ротари клуб Бањалука“ по други пут донирао је плишане играчке Фонду солидарности
за дијагностику и лијечење обољења стања и повреда дјеце у иностранству за дјецу која
одлазе на лијечење у иностранству. Ријеч је о медвједићима који су на неки начин постали
симбол Фонда солидарности, будући да малишанима који на поклон добијају ову играчку
прије одласка на лијечење толико значи овај мали гест пажње, јер осјећају да нису сами
и да неко мисли на њих. Прва донација из „Ротари клуба Бањалука“ била је тачно прије
годину дана, тако да Фонду солидарности посебно значи ова континуирана подршка, јер
се на овај начин шаље порука о узајамности и бризи и да друштво мисли о дјеци и
њиховим родитељима који су у тешкој животној фази. Иначе, плишани медвједићи које
Фонд солидарности уз помоћ друштвено одговорних партнера поклања дјеци која одлазе
на лијечења у иностране болнице су се показали као најјаче средство подршке у
неизвјесној животној бици коју воде како дјеца, тако и њихови родитељи. Кроз три пуне
године рада, Фонд солидарности добијао је пуно фотографија из болница на којима су
дјеца са плишаним медвједићима, а по ријечима њихових родитеља, за сву дјецу меде
представљају сигурност и нераскидиву нит са дјетињством.
Укијева чоколада у „Фонду солидарности“
У складу са симболиком мјесеца децембра када је и

вријеме даривања у Фонду

солидарности су стигле и Укијеве чоколадице за дјецу која се лијече у иностранству. Тако
је породица Живковић из Прњавора одлучила да слаткишима обрадује малишане који се
лијече у иностранству „Укијевим чоколадицама“ које су познате широм наше земље. Овај
гест је обрадовао све родитеље, као и малишане, али и представнике Фонда
солидарности јер показује огромну љубав и жељу да дјеци која се лијече поклоне дар у
који су уграђене све топле емоције и жеље за брз опоравак.
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Фонд солидарности ће и у овој години наставити са транспарентним радом
и то на начин да све активности објављује на својој интернет страници. Напомињемо да
се сва средства која се прикупе за Фонд солидарности искључиво троше на лијечење и
дијагностику дјеце у иностранству. Фонд солидарности финансира лијечења и
дијагностику дјеце онда када њихово лијечење није могуће у Републици Српској и када
трошкове лијечења изван РС не сноси Фонд здравственог осигурања РС. Најважније је за
да лијечење у иностранству постоји препорука и приједлог конзилијума здравствене
установе у којој се дијете тренутно лијечи, сагласност установе у иностранству да може да
обави неопходно лијечење, те предрачун трошкова лијечења.
Иначе, Фонд солидарности у потпуности сноси трошкове лијечења дјеце којима је
одобрено лијечење у иностранству, што подразумијева комплетно лијечење, укључујући
све оно што је дјетету неопходно у току лијечења. Такође, Фонд солидарности сноси и
трошкове смјештаја пратиоца уз дијете, а по потреби се обезбјеђује и стручна пратња (коју
у складу са Законом о Фонду солидарности финансира ФЗО РС).
Будући да у финансирању Фонда солидарности учествује цјелокупно друштво, Фонд ће и
даље да настави са транспаретном политиком пословања, јер је то једини пут дугорочног
јачања повјерења у наш рад.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

8

