БАЛОНИ ПОДРШКЕ ПУНИ ЉУБАВИ

15. фебруар 2017.

„Да будемо једни другима подршка“ – само једна од порука коју су са Трга српских
ратника у Краљеву однели балони у оквиру НУРДОР-ове акције „И ја се борим“,
намењене подршци деци оболелој од рака и оној која, нажалост, више нису међу
нама
Најјачи су људи који умеју да уједине стрпљивост и време, а родитељима деце
оболеле од малигних болести, у тренутку суочавања са страшном истином,
недостају обе ствари. Зато су, формирајући Национално удружења родитеља
деце оболеле од рака (НУРДОР), покушали да докажу како је борни против опаке
болести много лакше када су заједно са онима који их најбоље разумеју, зато што
деле исту тугу, патње и бриге.
Ана Марковић је Краљевчанка која живи у Београду. Волонтерка је НУРДОР-а и и
зато је желела да Краљево прикључи групи од 40-так градова и општина Србије,
који су поводом 15. фебруара, Светског дана деце оболеле од рака, организовали
хуманитарне скупове на трговима, у главним улицама и шеталиштима.
У Краљеву је манифестација одржана на Тргу српских ратника, уз пригодне
програме и у присуству пријатеља, родитеља, волонтера и јавних личности, уз
чију помоћ је НУРДОР обележио овај значајан датум и представито нову акцију у
склопу кампање „И ја се борим!“ – Старе ствари за нову наду. Средства која ће
бити прикупљена током ове акције биће намењена другој фази изградње Дечјег
хемато-онколошког одељења у Нишу.
- Желели смо, пре свега, да упознамо наше суграђане са могућношћу да децу
лече у Београду и ван Београда, а НУРДОР пружа психолошку, медицинску и
друге видове подршке деци оболелој од ракаи њиховим родитељима – појаснила
је Марковић.
У Београду постоје три родитељске куће у којима је тренутно смештено 13
породица, у којима су помоћ током лечења деце потражиле и две краљевачке
породице. Такође, петогодишња борба НУРДОР-а за право на боловање и пуну
плату родитеља до пунолетства деета оболелог од рака, има изгледа да се
заврши победом. Нацртом Закона о здравственом осигурању, који је сада на јавној
расправи, предвиђено је да се право на накнаду зараде може продужити због неге
детета до навршених 18 година и то у случају тешког оштећења можданих
структура, малигне болести или другог тешког погоршања здравственог стања.
Постоји и организација у Италији са којом НУРДОР сарађује и која асистира у
процесу омогућавања лечења деце са тежим облицима малигнитета у тој земљи.
Чланица Градског већа Гордана Стојковић истакла је да је и данашњом акцијом у
Краљеву пружена подршка деци оболелој од рака и њиховим породицама које се
суочавају са многобројним и даноноћним проблемима.

- НУРДОР као удружење родитеља, лекара, медицинског особља и свих људи
добре воље заслужује подршку, јер свака дечја и родитељска суза имају
непроцењиву вредност и због тога, ма колико да урадимо, свако од нас неким
својим хуманим гестом, може да помогне да та суза не потекне – рекла је
Стојковић.
На крају акције, симболичним пуштањем балона пут плавог неба, организатори и
Краљевчани окупљени на Тргу српских ратника, послали су поруку подршке за све
малишане који се лече и у знак сећања на оне мале суперхероје који више нису са
нама, зато што су борбу са тешком болешће, нажалост, изгубили. Оваква и сличне
акције треба да допринесу да таквих зужних исхода има што мање.
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