Отворена изложба фотографија " Ми за њих"
22.11.2021 - 21:00

У приједорској галерији " Сретен Стојановић" вечерас је
отворена изложба фотографија дјечијег фотографа Ленке
Келеман под називом "Мрвице од рођења и борбе за живот до
одраслих људи".

Организатор изложбе је Удружење родитеља пријевремено рођене дјеце у Републици Српској
"Мрвице".
Представник овог Удружења Јелена Ћетковић из Бањалуке изјавила је да је аутор изложбе Ленка
Келеман прије епидемије провела мјесец и по дана на Универзитетско клиничком центру и све
детаљно биљежила и да је ова изложба резултат тог рада.
" Жељели смо да прикажемо родитељима који немају дјецу пријевремено рођену, како и на који
начин та дјеца пролазе период од рођења па на овамо" , рекла је Ћетковићева.
Она је додала да је изложба ове године први пут организована у Приједору, а да је раније била
представљена у Бањалуци, Лакташима и Билећи.

"Циљ је да се подигне свијест и покаже кроз шта родитељи пријевремено рођене дјеце пролазе,
првенствено мајке које роде пријевремено рођено дијете и колико је то тешко да дијете изађе прво
из инкубатора, да дође до одређене грамаже и да поједе један комплетан оброк од 20-30 милилитара
и да покажемо колико је тим мајкама потребна помоћ", казала је Ћетковићева.
Она је додала и да су ове године подршку града Приједора.
" Зграда Градске управе је први пут сијала љубичастом бојом 17.новембра и надамо се да ће и
остали градови препознати колико је битно да људи препознају то и да нам изађу у сусрет", казала
је Ћетковићева.
Замјеник градоначелника Приједора Жарко Ковачевић је изјавио да сматра да су то велики мали
хероји.
" Честитам њима њихов мјесец новембар и свим родитељим,а потогово мајкама и замољавам се
грађане Приједора да наредних дана дођу и виде ову изложбу и неће се покајати", рекао је
Ковачевић.
Удружење родитеља пријевремено рођене дјеце у Републици Српској "Мрвице" је основано
2016.године и бави се хуманитарним радом.
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