
Поштовани донатори и чланови организације Срби За Србе, 

У име породица Гогић, Милић, Милутиновић, Поповић, Рашковић, Симеуновић и 

Славковић желимо да Вам се од срца захвалимо на вашим племенитим донацијама 

и помоћи коју сте пружили овим српским породицама у досадашњем периоду.   

Хуманитарна организација Срби За Србе жели да испише нови лист у српској 

историји. Најискреније верујемо у снагу речи наших славних предака када су 

говорили свом народу ''Слога и вера победити мора.'' Ми желимо да нашим 

скромним доприносом и радом ујединимо снагу српске дијаспоре и матице која ће 

бити искоришћена у једном једином правцу – несебичну помоћ српској деци.    

Следећи дух наших славних предака, хуманитарна организација Срби За Србе жели 

да уједини све Србе у дијаспори (према последњим подацима преко 4 милиона) и 

Србе у матици ради веома битног и племенитог циља за наш српски народ. 

Желимо, да уз помоћ свих Срба у свету, наше православне браће, племенитих људи 

свих вера и нација, помогнемо српској деци и српским породицама које живе на 

самој ивици егзистенције и учинимо њихове животе мало лакшим и лепшим.  

Првобитни циљеви наше организације су били помоћ српским породицама са 

петоро и више деце. У вери да ће нам се придружити милиони Срба и људи добре 

воље, одлучили смо да ''избришемо'' ограничења и наше амбиције формулишемо са 

''помоћ српским породицама са надпросечним бројем деце у овим тешким 

временима у којима живимо.'' Насупрот храбрости и беспрекорној љубави према 

својој деци, породице којима желимо да помажемо су осакаћене због дугорочне 

немаштине и оскудевају чак у најосновнијим средствима, те су на самом рубу 

егзистенције. Ми као савесни људи желимо да испунимо нашу моралну дужност и 

помогнемо онима који пате. Поврх свега, ми као Срби хоћемо да подметнемо 

леђа за своју српску браћу и сестре чија се свакодневница своди на борбу између 

живота и смрти.  

Помоћ би се упутила деци и њиховим породицама на територијама 

Србије, Републике Српске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Словеније и 

Републике Македоније. У досадашњем периоду рада наше организације, помоћ 

српским породицама се огледала у директној финансијској помоћи. Наши циљеви 

су да скупљеним финансијама помогнемо породицама да поправе своје куће, да 

купимо деци књиге и школски прибор, да их нахранимо и обучемо. Такође, један 

од наших циљева је куповина одређених пољопривредних и индустријскиих 

материјала који би омогућили старијим члановима породица да у будућем периоду 

саме наставе да зарађују за егзистенцију њихових породица. Зашто да једног дана 

не доведемо ту децу у посету Штокхолму, Детроиту, Ослу, Мелбурну, Чикагу, и 

подаримо им наду у лепше сутра. Својим искреним и племенитим радом желимо да 

вратимо веру у боље сутра за нашу српску децу, где год она тренутно живела.   

 



Желимо да нагласимо да ни у једном тренутку рад наше организације неће и не сме 

бити искоришћен у било чије индивидуалне, политичке или идеолошке потребе и 

сврхе. Наша вера и љубав према српској деци изричито забрањује било какве даље 

поделе српског народа. Желимо јединство, веру, слогу што смо у предходних 

годину и по дана мукотрпним радом и доказали као изводиво.   

Од вас, уважених чланова наше организације, желимо да својим индивидуалним 

радом помогнете организацију Срби За Србе. Помоћ може бити изражена у 

скромним редовним новчаним месечним донацијама, регрутовању нових чланова 

широм света, константном медијском промоцијом и кампањом, и наравно 

добровољњим придруживањем и раду при самој организацији. Помоћ нам је 

итекако потребна на свим пољима саме организације. 

Наши циљеви у ближој будућности су да региструјемо нашу организацију што би 

нам осигурало неопходан легалан статус са којим би могли да конкуришемо за 

непрофитну организацију. Након тог процеса, приоритети су да отворимо банковне 

рачуне у више земаља и континената, да окупимо огроман број чланова у сам рад 

организације, да повећамо број деце и породица којима ћемо помагати у сваком 

потребном виду (и финансијски и материјално). Такође, почев од овог 

месеца редовно ћемо контактирати са вама, нашим члановима и донаторима на 

месечној бази путем извештаја, масовних медија и нашег веб сајта 

http://www.srbizasrbe.org   

СВЕ СЕ МОЖЕ КАД СЕ СРБИ СЛОЖЕ   

Срби за Србе    

 


