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УВОД 

Оснивањем Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда 

дјеце у иностранству Република Српска је системски ријешила једно од најважнијих 

питања – финансирање лијечења и дијагностике дјеце у иностранству. Све је почело на 

донаторској вечери „С љубављу и храбрим срцима“  под покровитељском предсједника 

Републике Српске  Милорада Додика, прије тачно пет година, која је била увод у 

оснивање наше установе. 

Тако да је Фонд солидарности почео са радом 1. јануара 2018. године а основна мисија 

наше установе је финансирање лијечења и дијагностике дјеце 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 Републике 

Српске.  

Од тада, па до данас, Фонд солидарности финансирао је лијечење и дијагностику за око 

500 дјеце из Републике Српске за шта је издвојено око 20 милиона КМ. 

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.  

Тако да је рад Фонда солидарности резултат цјелокупног друштва који несебично пружа 

подршку и из мјесеца у мјесец од својих личних примања издваја за лијечење дјеце у 

иностранству. 

Управо због тога, Фонд солидарности својим одговорним радом настоји да оправда 

повјерење јавности, па је тако комплетан рад наше установе јаван . Сви подаци о лијечењу 

дјеце, одобреним рјешењима, стању на рачуну, процедури одобравања лијечења и 

слично доступно је на нашој интернет страници www.fondsolidarnosti.com 

Управо да би још више приближили рад Фонд солидарности настојимо да сваке године 

направимо пресјек рада, те у наредним поглављима вам доносимо најважније активности 

Фонда солидарности у 2022. години.  
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ЛИЈЕЧЕЊЕ ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ У 2022. ГОДИНИ  

Фонд солидарности „Душа дјеце“ у 2022. години одобрио је 256 рјешења за 184 дјеце за 

лијечење и дијагностику у иностранству ( нека лијечења су продужавана више пута). За 

лијечење и дијагностику дјеце до 18 година старости Фонд солидарности у 2022. години 

издвојио је око 3,3 милиона КМ.  

У овој години најскупље лијечење је било у Србији, за шта је издвојено око  у 580.000 евра, 

будући да је једно дијете два пута ишло на лијечење у Србији по истој дијагнози.  

Такође, поједини малишани на лијечење у иностранство одлазе у континуитету, сваке 

године, па чак и више пута годишње. Тако је за једно дијете које се лијечи преко Фонда 

солидарности у иностранству од 2019. године до сада издвојене више од два милиона 

евра. 

Најчешћи разлози за упућивање на лијечења у иностранству су малигна обољења, ријетке 

болести, трансплантација, урођене ортопедске аномалије, болести ока, срца и друга 

обољења. Такође, чести су захтјеви за слање материјала за генетске анализе у 

иностранство. Дјеца су лијечена у референтним клиникама широм свијета, у Њемачкој, 

САД, Француској, Италији, Турској, Аустрији, Шпанији, Словенији, Хрватској, Србији, 

Белгији, Холандији и другим земљама. 

ОДЛУКЕ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ У ПАНДЕМИЈИ  

Због ситуације изазване пандемијом корона вирусa, још почетком пандемије у марту 

2020. Управни одбор Фонда солидарности донио је 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, 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. Ова одлука 

се још примјењује. 
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Иначе, Фонд солидарности је у сарадњи са Институтом за јавно здравство обезбиједио 

ПЦР тестове за дјецу и породице које путују у иностранство, а породице ове дјеце су биле 

међу првима у Српској које су вакцинисане против корона вируса. 

 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

Златна медаља Фонду солидарности 

Фонд солидарности „Душа дјеце“ ову годину почео је са признањем. Наиме, предсједник 

Републике Србије Александар Вучић у поводу Дана државности 15. фебруара ове године, 

Златном медаљом за заслуге за изузетан допринос у области јавних, хуманитарних  и 

здравствених дјелатности  одликовао је директорицу Фонда солидарности за 

дијагностику и лијечење и обољења стања и повреда дјеце у иностранству „Душа дјеце“  

Јасминку Вучковић. Тим поводом директорица Фонда солидарности изјавила је да је  „ово 

признање  за све грађане Републике Српске који су  недвосмислено показали 

солидарност према најосјетљивијој категорији друштва.“  

Једногласна подршка у НС РС  

И у 2022. години, Народна скупштина Републике Српске једногласно  је усвојила Извјештај  

о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана-Буџета ЈУ Фонд солидарности за 

дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за 2021. године.  

Рад Фонд солидарности поново је наишао на подршку свих посланика који су се налазили 

у скупштини, а многи од њих су истакли да је ова установа због свог рада понос свих 

грађана Републике Српске.  

Посјета предсједника Републике Српске  

Тадашњи српски члан Предсједништва БиХ и актуелни предсједник Републике Српске 

Милорад Додик посјетио је Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, 

стања и повреда дјеце у иностранству у поводу 28. фебруара, Међународног дана 

обољелих од ријетких болести.  „Фонд који смо формирали апсолутно је остварио своју 

функцију. Он не представља само оперативно мјесто, него и наду за све родитеље“, рекао 
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је тада је Додик.  Овој посјети, поред Додика присуствовали су и представници Савеза за 

ријетке болести.  

КОНСТИТУИСАН НОВИ САЗИВ УО ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ 

Нови чланови УО 

У новембру 2022. конституисан је нови сазив Фонда солидарности за дијагностику и 

лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству.  

Будући да представници локалних заједница који су били дио УО Фонда солидарности 

више нису начелници општина, дошло је до промјене и у самом сазиву УО Фонда 

солидарности.  Умјесто Дивне Аничић  и Милеве Комленовић које су биле начелнице 

општина Мркоњић Град и Калиновик, испред Савеза општина и градова Републике  у УО 

Фонда солидарности именовани су градоначелник Приједора Слободан Јавор и 

начелница општине Језеро Снежана Ружичић.  Такође, умјесто Мирослава Зечевића који 

је отишао у пензију, испред Савеза Синдиката РС, тачније Синдиката финансијских 

организација је Селена Ратковић. Такође, у новом сазиву УО Фонда солидарности је и 

Аљоша Станковић који је запослен у Универзитетско-клиничком центру РС умјесто др 

Дејана Ћурлика. Остали чланови који су био дио УО Фонда солидарности остали су и у 

новом сазиву на челу са Витом Малешевић, предсједницом УО Фонда солидарности. 

Подсјећамо,  Управни одбор Фонда солидарности чини 15 чланова именованих из реда 

представника истакнутих здравствених радника, Савеза синдиката Републике Српске, 

Савеза општина и градова РС, Привредне коморе РС, медија и удружења чији су циљеви 

усмјерени на побољшању услова лијечења обољеле дјеце.  Његов основни задатак је да 

прати намјенско трошење средстава Фонда солидарности и даје сагласност на одлуку 

директора Фонда солидарности. Њихов рад је волонтерски, односно не примају накнаду 

за обављање овог посла. 

ИЗЛЕТ ЗА ДЈЕЦУ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ 

„Љубав се множи“ у Буквалеку 

Фонд солидарности је ове године, тачније у јуну мјесецу, уз подршку Владе РС и 

друштвено одговорних компанија организовао излет у Буквалеку ( код Бањалуке) за 
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родитеље и дјецу која су се лијечила посредством Фонда солидарности. То је била 

идеална прилика да се сви окупимо на једном мјесту, а да повод нису доктори и лијечења. 

Фонд солидарности ће настојати да овакве излете организује и у наредним годинама, јер 

нам је у циљу да Фонд не буде само финансијска подршка овим породицама, него и свака 

друга подршка која им је потребна у овим тешким животним ситуацијама. 

САРАДЊА СА ДРУГИМА 

Писмо мајке Фонду солидарности 

Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце 

обратила се једна мајка која је имала жељу да са нама подијели своје најтананије мисли 

преточене у папир док је са својим дјететом боравила у болници.  Ганута радом Фонда 

солидарности и посебно због чињенице да грађани сваки мјесец од својих плата издвајају 

за лијечење дјеце у  иностранству, имала је жељу да своје искуство подијели са нама како 

би на овај начин допрла до свих родитеља који се налазе у истој ситуацији.  Иако ова мајка 

не живи у Републици Српској и њено дијете се није лијечило посредством Фонда 

солидарности препознала је наш рад и племенитост свих грађана Републике Српске.  

Њема писма су доступна на www.fondsolidarnosti.com 

Конференција у Сарајеву 

Директорица Фонда солидарности Јасминка Вучковић присуствовала је у септембру ове 

године на конференцији у Сарајеву под називом „Холистички модели код ријетких 

болести“.   Конференција је била и одлична прилика да представници Републике Српске  

презентују бројне активности које су реализоване у претходном периоду, а све у циљу 

унапређења здравља и квалитета живота особа обољелих од ријетких болести и њихових 

породица у Републици Српској. Директорица Фонда солидарности Јасминка Вучковић, 

која је такође, била једна од панелиста на овој конференцији осврнула се и на друштвени 

положај породица који имају болесну дјецу, те је посебно истакла да се проблем 

породица које имају ове здравствене проблеме не завршава набавком неког скупог 

лијека, већ је потребан системски приступ, посебно у контексту додатне едукације љекара 

који ће се здравствено посветити дјеци са ријетким обољењима. 

ЕДУКАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 
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Директорица Фонда солидарности Јасминка Вучковић присуствовала је у организацији  

Савеза за ријетке болести РС едукацији здравствених радника на којој је, између осталог,  

презентовала досадашње активности Фонда солидарности. То је била одлична прилика 

да здравствене раднике упозна са процедуром упућивања дјеце до 18 година на лијечење 

у иностранство преко Фонда солидарности како би родитељи имали правовремене 

информације.  

НАСТАВАК САРАДЊЕ 

Поред својих редовних активности, Фонд спроводи и одређене друге активности са 

намјером да се породицама обољеле дјеце пруже и други видови подршке. У вези са тим,  

Фонд солидарности је наставио сарадњу са Друштвом психолога који пружају подршку 

породицама обољеле дјеце. Такође, настављена  је и сарадња са дипломатско – 

конзуларним представништвима БиХ, посебно у Турској и Њемачкој, чији конзули су на 

располагању породицама које одлазе у те земље на лијечење, како би им пружили 

потребну помоћ. 

 

 

Фонд солидарности ће 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.  

Захваљујући Фонду солидарности не само да је обезбијеђен новац за финансирање 

лијечења дјеце у иностранству, те су родитељи растерећени бар те бриге, већ су дјеца из 

Републике Српске добила шансу да се лијече у познатим свјетским здравственим 

установама и да их лијече најбољи љекари. 
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Дакле, 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). 

Наш циљ је да у наредној години још више радимо на промовисању Фонда 

солидарности, те је једна од идеја да интезивирамо сарадњу са свим локалним 

заједницима како би допрли до сваког родитеља коме би евентуално 

затребала финансијска помоћ наше установе за лијечење дјеце у иностранству. Осим тога, 

Фонд солидарности ће и даље да прелази оквире свог рада, јер нам је циљ, да не будемо 

само финансијска подршка, него морална и свака друга подршка. У сарадњи са многим 

удружењима родитеља дјеце са здравственим проблемима желимо да поред лијечења 

дјеце у иностранству које је захваљујући постојању наше установе системски ријешено, 

радимо на друштвеном препознавању ових породица, на спречавању стигматизације и 

подстицању сваког појединца, локалне заједнице и друштва уопште колико је важно да у 

свим сегментима живота овим породицама будемо подршка. То се посебно односи на 

социјалну заштиту, али и на још јаче препознавање и пружање подршке овим породицама 

у предшколском и систему основног и средњег образовања. Само тако можемо градити 

и јачати заједништво, а ове породице то, свакако, заслужују.  


