جمعية القلب لألطفال المصابين بالسرطان في فدرالية البوسنة والهرسك
تأسست جمعية ”القلب لألطفال المصابين بالسرطان في فدرالية البوسنة والهرسك“ في أبريل من عام  ،2003بناء على مبادرة من آباء
وأصدقاء األطفال الذين كانوا آنذاك يتلقون عالجهم من األورام الخبيثة في قسم طب األطفال بمستشفى كوشفو في سراييفو.
إن جمعية القلب لألطفال عضو في الكونفدرالية العالمية لجمعيات آباء األطفال المصابين بالسرطان
تضم الجمعية حوالي  500عضوا ويتم تمويلها فقط من تبرعات المحسنين ،ومن خالل الكثير من المشروعات والنشاطات التي تنفذها I
الجمعية
الرسالة والرؤية
رسالتنا وهدفنا هو تقديم العون والدعم لألطفال المصابين و والديهم.
رؤيتنا هي تثقيف عائالت االطفال المرضى والراي العام بمساعدة المختصين بمجاالت مختلفة وذلك لتحقيق قدر أكبر من اعتراف
المجتمع بجميع شرائحه في حل المشاكل التي يواجهها أعضاؤنا.

ماذا نعمل؟
تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال المصابين و والديهم
اآلباء يوميا َ لديهم فرصة للتشاور والتحاور من خالل ورش العمل المهنية و جلسات القهوة مع أخصائي نفسي واجتماعي موظف من
قبل الجمعية.
ننظم لألطفال اللعب والتسلية و ورشات عمل فنية و التعليم والعديد من األنشطة األخرى بهدف تسهيل عالجهم و جعلهم سعداء.
نوفر السكن للوالدين
تدير الجمعية شقة سكنية مساحتها  70م وتقوم باإلشراف فيها على خدمة  5الى  15من امهات األطفال المصابين.
الشقة صغيرة و غير مالئمة إلقامة االطفال الذين يتعالجون في المستشفى.
لحل هذه المشكلة ألمد بعيد قامت الجمعية بإطالق مبادرة لبناء بيت الوالدين بسعة  10شقق.
المساعدة في سيكون بمثابة البيت الثاني لألطفال المصابين ،في جو عائلي حيث سينسى الطفل ولو للحظات سرير المستشفى.
نقدم الدعم المالي آلباء األطفال المصابين
نقدم الدعم المالي للوالدين بعد تأكيد التشخيص األولي ،ثم في حالة انتقال الطفل للعالج خارج فيدرالية البوسنة و الهرسك ،وفي حال
وفاة الطفل.
المساعدة في تلقي العالج في الخارج
وفقا َلإلمكانات المتوفرة نوفر مساعدة مادية لألطفال المصابين في حال االنتقال للعالج في الخارج.
نقدم الدعم من خالل التواصل مع المراكز المتخصصة التي سيكمل فيها الطفل العالج ،كما نتواصل مع الجمعيات ذات الصلة في هذا
المجال .نساعد في جمع وثائق السفر المطلوبة وترجمة الوثائق الطبية .نبقى على تواصل مع الوالدين والطفل خالل اقامته للعالج في
الخارج.
ننظم اعادة التأهيل بعد العالج في المستفف
تقوم الجمعية ببرامج اعادة التأهيل من خالل اقامة مخيمات صيفية في الجبال ،وفي فصل الشتاء على شاطئ البحر بهدف تمكين العالج
الجسدي والنفسي لألطفال والتكيف من جديد في بيئة المنزل.
نجهز قسم أمراض الدم السرطانية في عيادة طب األطفال في مستفف سرايفو
نشارك في إيجاد ظروف أفضل وأجود للعالج في قسم األمراض السرطانية لالطفال من خالل شراء معدات طبية و أجهزة تقنية
ومستلزمات النظافة .

المفروعات التي تم تنفيذها في النصف األول من عام 2014
•

عيادة إستشارية لألطفال وآبائهم،
تسلية األطفال في المتستشفى،

•
•

إحياء اليوم العالمي لألطفال المصابين بالسرطان،
حملة ”القلب الكبير يتبرع للقلب الصغير“ – بيهاتش،
•

مخيم إعادة التأهيل ”مغامرو القلوب“،
تجهيز قسم أمراض الدم واألورام ،
البدء بمشروع ”بيت اآلباء“،

•

•

•
•

الحملة الرمضانية لتصنيع بطاقات التهنئة بالعيد وبيعها،
توزيع الهدايا على األطفال المرضى،

•

تقديم المساعدات المالية آلباء األطفال المرضى،

•

المساعدة في نقل األطفال للعالج خارج البوسنة والهرسك،

•

بيت اآلباء
أماكن السكن المتوفرة حاليا
حصلت الجمعية من السلطات اإلدارية في مدينة سراييفو على شقة مساحتها  70م 2لالستخدام المؤقت ،وهذه الشقة غير
كافية للسكن،
يقيم في هذه الشقة من  8إلى  15فردا من اآلباء• ،
يقيم في الشقة أحد أبوي الطفل الذي يعالج من السرطان ،وال يوجد إمكانية إلقامة كال األبوين• ،
ال توجد إمكانية للفصل بين الرجال والنساء وتخصيص غرف نوم للنساء وأخرى للرجال• ،
ال يمكن ألفراد األسرة اآلخرين (األشقاء والشقيقات) أن يقيموا في الشقة• ،
ال يستطيع األطفال الذين ال يتلقون العالج ،أن يقيموا في الشقة بسبب نقص األماكن وعدم مالءمة الشروط للسكن• .

•

فكرة المشروع
هي توفير سكن بشكل مستمر لالطفال المصابين بالسرطان ووالديهم.
عملية عالج االطفال صعبة للغاية ومعقدة وتتطلب طاقة بدنية ونفسية كبيرة إضافة الى تكاليف مادية مرتفعة .
تم اثبات أن الحفاظ على الجو العائلي أثناء العالج يحسن الصحه العامه للطفل وشفائه بإذن هللا .
بجانب االقامة الدائمة للطفل ووالديه للعناية به بمنزل الوالدين يتم تنظيم نشاطات متعددة االختصاصات من قبل المختص المختص
االجتماعي والنفسي .

فوائد وميزات بيوت اآلباء
•

اختزال وقت اإلقامة في المستشفى إلى الحد األدنى،
الصحبة وتبادل الخبرات• ،
ورشات العمل والعيادات االستشارية• ،
الجو العائلي• ،
الدعم النفسي واالجتماعي• ،
العمل المتعدد الجوانب لألخصائيين والخبراء في شتى المجاالت مع األطفال واآلباء.

•

لمحة موجزة عن المفروع:
يتألف المشروع من مبنى للسكن من عشر شقق مكونة من غرفة واحدة وكل ما يلزمها من بنية تحتية ومستلزمات  ,ومطبخ مشترك
للجميع إضافة الى مكان خاص للجمعية وغرفة لألخصائي النفسي ومساحة مخصصة للعب مهيئة لإلقامة ليوم واحد .
ينتظر ان يحتوي المبنى على مساحة مستخدمة من700متر مربع ويخطط بأن يكون المبنى في محيط عيادة األطفال في مستشفى
سرايفو .
10غرف – شقق
مطبخ مشترك مع طاولة طعام للمبنى بأكمله
صالة متعددة األغراض للعب وإمكانية عقد ورشات عمل
مكتب للجمعية
مكتب للمختص اإلجتماعي والنفسي
مكان غسيل وتجفيف المالبس ومخزن

وضع الحالي

تم االنتهاء من المرحلة األولى و الثانية من المشروع و تتمثل في استخراج الرخص ودفع ضرائب البلدية و بناء الهيكل األساسي
للمبنى مع السقف.
و بدأنا بتنفيذ المرحلة الثالثة و تتمثل بأعمال التشطيبات للمبنى  ،تحت هذه المرحلة تم تركيب الخشب الخارجي .
في الفترة حاليلة نحن نقوم بتنفيذ االعمال الواجهة و سقف مسطح للمبنى .

قيمة المفروع :
التكلفـة اإلجمالية للمشروع  647.000,00يورو
المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع  302.562,774يورو
(بناءاً على دراسة المشروع ) .
تتحمل جمعية القلب لألطفال المصابين بالسرطان في فدرالية البوسنة والهرسك مسؤولية انفاق أموال المتبرعين بشفافية
ومسؤولية والحرص على اإلنفاق في األغراض المخصصة .

األطفال يكتبون :
كتبت الطفلة ليلى افديتش خالل عالجها (ليلى لم تفلح في التغلب على السرطان ولكن قصيدتها سوف تبقى معنا لألبد) :
بيت اآلباء
الحياة في المستشفى قاسية على جميع األطفال
يحتاج الطفل أن يصاحب اآلخرين
وإن خير األصدقاء أمه
التي تمنحه هناك الحب
ولكي تكون األمهات قريبات من أطفالهن
ويرسمن على وجوههم ابتسامة السعادة
يجب أن يسكنّ بقربهم
عندما تكون في المستشفى ،تشتاق لألسرة واألقرباء
ألنهم يجعلون البسمة ترتسم على الشفاه
لذا يوجد بيت اآلباء
لتعم جميع األطفال السعادة
وتكون كل دقيقة في المستشفى لطيفة
وعندما ينتهي العالج
اخرج ،وتمشى قليال ،لتزور أمك
ثم عد مسرورا إلى سريرك

اس َج ِمي ًعا}
{َ ...و َمنْ أَ ْحيَاهَا فَ َكأَنَّ َما أَ ْحيَا النَّ َ

للتواصل مع الجمعية
Udruženje “Srce za djecu koja boluju od raka u BiH :االسم
Himze Polovine 21, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina :العنوان
00 387 33 215 416:فاكس
00 387 62 599 344 :هاتف جوال
manager@srcezadjecu.ba :العنوان االلكتروني

INSTRUCTION FOR TRANSFER EUR
IN FAVOUR OF:
S.W.I.F.T. RZBABA2S
Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina
BENEFICIARY:
UDRUŽENJE SRCE ZA DJECU KOJA BOLUJU OD RAKA U FBIH
IBAN: BA3916 0000038890124
SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

INSTRUCTION FOR TRANSFER EUR
IN FAVOUR OF:
BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO
SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
SWIFT Code: BBIBBA22
WITH:
COMMERZBANK AG FRANKFURT
SWIFT Code: COBADEFF
FINAL BENEFICIARY:
UDRUŽENJE SRCE ZA DJECU KOJA BOLUJU OD RAKA U FBIH
IBAN: BA391413065310119076
SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

