Jesenice, 05.12.2017

Vloga za pomoč ¨Malim bolnim junakom¨

Tako malo je treba, le objem, pogled v oči, beseda do dejanja, trdna pot do znanega cilja. In
vaša pomoč naši pomoči. Tako bo jutri nasmeh v očeh, toplina v srcu in uspeh v življenju. Ne
glede na ovire. Za njega, za vas in za nas.
Se lahko odrečete vsaj eni kolektivni kavici ali skodelici toplega vina za iskreče očke polne
pričakovanja? Seveda se lahko. Pa se želite? Zaupajte nam svoje strahove, pomisleke in nam
pomagajte pomagati.
Nihče nas ne nauči, kako biti dober starš bolnemu otroku, to znanje nam da le lastna izkušnja,
krepijo pa ga izkušnje številnih drugih otrok. Ko prestaneš mnogo tega, lahko to poimenujemo
poslanstvo. Smo prišepetovalci, varuhi in vodniki družinam z malimi angeli. In potrebujemo vašo
pomoč.
Kot 16 let delujoča neprofitna, nevladna in neodvisna organizacija, ustanova z najdaljšo tradicijo
pomoči bolnim otrokom v stiskah pri nas in njihovim družinam, pomagamo bolnim otrokom v stiski
na celotnem področju Republike Slovenije. Ker so otroci naš največji zaklad jim moramo
pomagati, še posebej takrat, ko v svoji šibkosti in ranljivosti skupaj s starši ne najdejo dovolj moči za
spopad z nezavidljivo situacijo. Njihovo število se je v zadnjem desetletju več kot le podvojilo, vse
več pa je tudi takšnih, ki so žal brez zaključnih diagnoz. Brez pravic, prave pomoči, ki bi
pripomogla k okrevanju in zmanjšanju težav, ter hkrati, kar je najhuje, brez jasnih smernic za jutri.
Takrat so starši še posebej osamljeni. In mnogi izmed njih ne poznajo vseh »pasti«, s katerimi se
bodo kot starši bolnega otroka primorani soočiti. Hudo je, ko stopijo na novo, njim popolnoma
nepoznano pot z boleznijo, na katero jih nihče ni pripravil. Tudi pripravljeni, takrat pristanemo v
nevednosti. Zato smo tu mi, z lastnimi izkušnjami, ki tem staršem lahko pomagamo in jim tako vsaj
malo olajšamo to »trnovo pot« k čim boljšemu okrevanju.
Vsakega prostovoljnega prispevka, smo v naši državi prostovoljci še posebej veseli, saj je mnogo
področij, ki potrebujejo podporo civilnih in gospodarskih družb. Donatorji nam z njimi omogočate
nudenje kakovostne, strokovne in pravočasne pomoči otrokom, ki zaradi svojih zdravstvenih težav
niso več samo otroci, temveč nemočna, nesrečna, nedolžna bitja z velikimi žalostnimi očmi.
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Z vašo donacijo, našo srčnostjo, izkušnjami in strokovnim znanjem, lahko skupaj omogočimo
bolnim ¨Malim junakom¨ z velikimi srčki pri nas, ki živijo v stiskah, bolj prijazno življenje, katerega
sleherni starši želijo svojemu otroku, kar je pa še posebej pomembno, pa boljša izhodišča zanje in
za družino – velik smisel prihodnosti, ki je osnova za čim boljši spopad s sedanjostjo.
V kolikor se odločite za donacijo, boste pomagali bolnim otrokom in njihovim družinam dobiti
kakovostno, pravočasno in neodvisno pomoč v trenutku najhujših stisk, ko so najbolj osamljeni in
izgubljeni. S pomočjo nam, jih boste tudi ubranili pred stigmatizacijo okolja, saj redki starši želijo
javno izpostaviti svojo nemoč – bolezen pa ne izbira, ali bo zbolel otrok revnega, povprečnega ali
uspešnega posameznika.
Naša ustanova deluje iz ljudi za ljudi, neodvisno in pogumno opozarja na vse nepravilnosti sistema,
ki kršijo pravice in kratijo tiste pristne, pričakovane možnosti našim bolnim otrokom. Zato ne
pripadamo nikomur, sodelujemo pa z vsemi, ki imajo pošten namen v dobrobit bolnih otrok in
njihovih družin.
Vsem, ki se boste odločili, da pomagate ¨Malim bolnim junakom¨, se v se tako v njihovem kot
našem imenu iz srca zahvaljujemo.
Donatorjem se bomo najlepše zahvalili preko Facebook skupine, prav tako pa jih bomo objavili na
naši spletni strani. Donatorje, ki boste prispevali preko 200€ pa prosimo, da nam na info@fzpo.org
pošljete logotip podjetja, za objavo na naši spletni strani.
Pomoč je lahko tudi skromna, da le je nekaj, pa če samo namesto ene kavice. Osrečiti druge je
nekaj najlepšega, kar nam je življenje omogočilo.

Zbrana sredstva bomo namenili;
-

za zagotovitev pomoči družinam z bolnimi otroci v stiskah s strokovnim pristopom v sodelovanju s
strokovnjaki iz različnih področij,
za zagotovitev svetovanj, terapij, osveščanj, zdravstvene varnosti,
za vsestransko pomoč družinam z bolnimi otroci,
za preventivo na področju zdrave prehrane, varnih igrač,
za pridobivanje sredstev za nakup nujno potrebnega vozila za pomoč pri prevozu bolnih otrok,
obiske družin, donatorjev, organizacijo dela, razvoz in dvig materialnih donacij,
za rezervacijo prostorov za tečaje, posvete, svetovanja, terapije, delavnice,
za nabavo materialov za izobraževanje, osveščanje, izvedbo delavnic in drugo,
za nakup daril namenjenih obdarovanju bolnih otrok…

Najlepša hvala, čarobne praznike vam želimo in vse najbolje v letu 2018!

Maja Bačun in prostovoljci Ustanove Fundacije za pomoč otrokom
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