
 

Poštovani roditelji, 

U današnjem svijetu okruženi smo s puno negativnosti. Svi se ponekad pitamo 

kuda nas sve to vodi? Kakav je to svijet u kojem podižemo našu djecu i kakva 

nam je budućnost? Jedina nada za budućnost naše djece je da će oni biti nova, 

bolja generacija, koja će mijenjati ovaj svijet. Naučimo ih da i oni mogu 

mijenjati svijet i činiti ga boljim. Svako malo dobro djelo, kapljica je u moru, ali 

uz puno malih blistavih kapi svijet će biti ljepši, smisleniji i bolji. 

Helen Doron potaknula je globalnu kampanju 'Young Heroes' čiji je cilj naučiti 

djecu malim vrijednostima, poput brige o drugima, o svojoj zajednici i svijetu 

koji ih okružuje. Svaki Helen Doron centar u svijetu (a trenutno ih je više od 

500) izabrat će svoj projekt i potaknuti svoje polaznike da doprinesu projektu 

na taj način da odvoje svoje vrijeme i da se uključe u radu. 

Mi u Helen Doron centru Špansko poželjeli smo da naša djeca polaznici naprave 

nešto za dječicu koja nisu imala jednaku sreću u životu, koja su rođena sa 

teškim medicinskim dijagnozama i čije prognoze u startu nisu bile dobre.  

Naša polaznica Una prije nekoliko godina dobila je malu prekrasnu seku Tisu. 

Tisa je rođena sa spinom bifidom. Spina bifida je dijagnoza poremećenog 

zatvaranja kralježničnog kanala. Tisinim roditeljima je u startu rečeno da Tisa 

neće nikada osjećati svoje noge, da se neće moći kretati, da vrlo vjerojatno 

neće govoriti i da će mentalno jako zaostajati za vršnjacima. Unin svijet i svijet 

njezinih roditelja u trenutku se preokrenuo. No, oni su se odlučili boriti. Borba 

je značila beskonačno puno terapija i rada sa djetetom. Sav rad i trud i sve 

terapije donijeli su rezultate. Tisa je naučila 'vojnički' puzati i diže se u položaj 

za puzanje. Tisa je počela i govoriti, te iz dana u dan pokazuje pomake.  

 

 

 

 

 

 



Mala Marija također je rođena sa teškom dijagnozom. Cornelia de Lang 

sindrom, iznimno je rijetki genetski poremećaj koji je Marijinoj obitelji bio 

potpuni šok. U Hrvatskoj je svega desetak djece rođenih sa CdLS -om.  I Marija 

ima dvije velike seke, Teodoru i Magdalenu. Mariji je predviđeno da se neće 

nikada samostalno hraniti, tj. da će se uvijek hraniti na sondu, da možda neće 

hodati ni govoriti. Marija danas ipak opovrgava sve tvrdnje, hrani se na žlicu, 

svakodnevno sve više pokazuje interes za okolinu i također 'vojnički' puže. 

  

Iako i Mariji i Tisi zdravstveno osiguranje pokriva osnovne terapije, ostale - 

danas efikasne i uspješne metode - su im gotovo nedostupne. To  često 

rezultira neprestanim financijskim odricanjem cijele obitelji a sve kako bi Mariji 

i Tisi omogućili najbolje moguće terapije. 

Kako bismo i mi pomogli maloj Tisi i Mariji, odlučili smo u subotu 25. 03. 

tijekom poslijepodneva organizirati radionice za našu školsku djecu gdje ćemo 

ih naučti kako napraviti lijepe rukotvorine a koje ćemo kasnije prodavati na 

prodajnoj izložbi u prostoru naše škole.  

Stoga vas pozivamo i molimo da potaknete svoje dijete da nam se pridruži u 

ovoj akciji. Ukoliko Vaše dijete nije u mogućnosti doći na radionicu dobrodošlo 

je napraviti kod kuće nešto što će kasnije dati na prodaju. 

Nadalje, pozivamo vas da dođete u prostor škole kada počne prodajna izložba. 

☺  

Sav prihod od prodaje podijelit ćemo Tisi i Mariji kao doprinos za njihove 

terapije i tretmane.  

Pokažite svojoj djeci kako je lijepo činiti dobro i pomognite onima kojima je 

pomoć zaista potrebna.  

Hvala vam! ☺ 


