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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Петар Ђокић,
представник задужбине "Студеница" из Сан Франциска Јелена Стерђевић и Млађен
Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Србији, данас су у Београду
уручили једнократну новчану помоћ од по 35.250 динара за 12 ратне сирочади из
Републике Српске, односно БиХ, која живе и школују се у Србији, а  право на породичну
инвалиднину остварују преко Представништва.

  

  

Приликом уручења помоћи у Представништву Републике Српске у Београду, министар
Ђокић је рекао да су Влада Српске, али и српска заједница уопште дужни да не
забораве дјецу и породице оних који су уградили своје животе у темеље Српске.
Нагласио је да посебно охрабрује чињеница да су млади људи, који практично од првих
дана живота носе трауме, изабрали пут знања и препознали да је образовање њихова
карта за сигурну будућност. "Желимо да будете образовани, да се остварите као
успјешни људи и да знате да је Република Српска отворена за вас и да се радујемо
сваком вашем повратку", поручио је Ђокић.

  

  

Директор Представништва Републике Српске у Београду Млађен Цицовић изјавио је да
је у организацији Представништва од 2005. године заједно са задњом исплатом, укупно
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подјељено једнократне помоћи 91 дјетету погинулих бораца у износу од 36.435
америчких долара. Значајну улогу у обезбјеђивању хуманитарне помоћи за ратну
сирочад у сарадњи са Представништвом поред Задужбине Студеница имала је и Српска
православна црква. Цицовић је рекао да је присуство ресорног министра Ђокића доказ
да  Влада Српске брине о борачким категоријама. У складу са тим министар Ђокић је
најавио да ће ускоро успјешним студентима и ученицима из ове категорије бити уручена
и новчана помоћ Владе Републике Српске.

  

  

Јелена Стерђевић је подсјетила да Задужбина "Студеница" годинама уназад помаже
успјешној дјеци у Србији и дјеци из Српске, те истакла да искуство ове задужбине
говори да управо тешке материјалне околности и нетипични услови живота стварају
успјешне и добре људе.

  

"Ми ћемо у јуну организовати дружење са децом коју смо стипендирали у протеклих 17
година. Верујте да су они врло, врло успешни и посебни", ракла је Стерђевићева.

  

Студенкиња права Јелена Вуковић, која је рођена два мјесеца након погибије оца, каже
да је помоћ коју добија већ двије године заредом стимулише да од себе да максимум и
узврати дато повјерење
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