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Поштовани донатори, чланови и 

пријатељи, 

 

Наставили смо и у новој 2009. години са вредним 

и успешним хуманитарним радом. Месец јануар 

смо посветили скоро у потпуности одласку на 

Косово и Метохију у склопу планиране Божићне 

акције. Такође, у Рашкој области смо посетили 

неколико породица којима је помоћ наше 

организације и више него неопходна у наредним 

фебруарским данима. 

 

Након припремљеног годишњег извештаја 

организације за 2008. годину, почели смо са 

припремом посети Косову и Метохији у склопу 

Божићне акције. Због непогодних временских 

(не)прилика и непроходности брдско-планинских 

предела на Космету, били смо приморани да пут 

представника наше организације одложимо за 

седам дана. Три члана Срби за Србе су се 

упутили на свету српску земљу у касним 

вечерњим часовима 16. јануара са укупно 

прикупљених 2.000 евра, четири џака одеће, 

слаткиша, играчака и магазинима за децу 

Косовски Божури. Током боравка на Косову и 

Метохији обишли смо породице Ивковић, Денић, 

Стојковић, Симић, и друге Стојковиће из 

Божовца, као и старицу Станку Стојановић. 

Након кратког упознавања и разговора са 

родитељима и децом, формирали смо списак 

неопходних ствари које су им у овом тренутку 

ургентно потребне како би им макар мало 

олакшали тешку материјалну и животну 

ситуацију у којој се Срби налазе, поготову јужно 

од Ибра. 

 

Коначни списак набављених ствари изгледа 

овако: 9 троседа, 3 фрижидера, 1 шпорет 

Смедеревац, 1 електрични шпорет, као и 200 евра 

намењених народној кухињи у Новом Брду која 

ће овде и друге породице снабдети са сировом 

храном у виду брашна, шећера, уља и зејтина. 

У току јануара добили смо и значајни медијски 

простор у штампаним медијима на територији 

Србије. У Илустрованој Политици новинар Јово 

Вукелић обавио је кратак интервју са 

председником наше организације, а након 

завршене Божићне акције Вечерње Новости, 

тачније новинарка Драгана Зечевић је 

припремила извештај са нашег пута уз пропратну 

фоторепортажу.  

 

Велику захвалност за успешно спроведену акцију 

на Косову и Метохији дугујемо Хуманитарној 

организацији Мајка девет Југовића, председници 

Светлани Стевић као и свим активистима и 

волонтерима организације који су нам свесрдно 

помогли да и трећи пут веома успешно и 

професионално спроведемо планиране 

активности у дело. 

 

Представник Срби за Србе на територији Рашке 

области Милош Тиосављевић посетио је 

породице Јоксимовић, Петровић и Вуксановић. 

Породици Јоксимовић са четворо деце ћемо у 

току фебруара уручити помоћ у храни у 

вредности од 35.000 дин. јер им због тешке 

материјалне ситуације прети глад у кући.  

 

У току месеца фебруара имаћемо планиране 

издатке за годишње трошкове књиговође и 

других дажбина држави Србији које морамо 

подмирити како би мирно наставили са 

активностима и у 2009. години. Такође, привели 

смо крају регистровање организације у Аустрији 

па стим у вези очекујемо и активирање Pay Pal 

електронског система путем кога ћемо примати 

донације за нашу организацију у будућности. И у 

Републици Српској се већ увелико ради на 

регистровању наше организације како би и 

западно од Дрине прикупљање донација ишло 

много лакше и једноставније. 

 

С поштовањем, 

Скупштина организације 

Писмо 

донаторима 
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Представници хуманитарне организације Срби за 

Србе су 17. јануара посетили српске породице на 

Косову и Метохији у склопу планиране Божићне 

акције која је због временских (не)прилика била 

одложена за 7 дана. Укупна однешена новчана 

помоћ је била у висини од 2.000 евра. Неизмерну 

захвалност дугујемо нашим пријатељима из ХО 

Мајка девет Југовића, организацији Тројство, 

Патриотском форуму Српска Елита, Вечерњим 

Новостима, продавницама Кристал и СИ Техника 

из Грачанице као и нашим пријатељима из 

Београда, Звечана и Митровице. 

 

Пут Космета запутили су се три представника 

наше организације: Предраг Маринковић, 

Милош Марковић и Игор Рашула. У Ново Брдо 

долазимо у раним јутрњим часовима, где заједно 

са пријатељима из организације Мајка девет 

Југовића и новинарком Вечерњих Новости 

Драганом Зечевић која је извештавала о нашој 

посети, заједно упутили ка првој породици 

Ивковић у селу Стража при општини Ново Брдо. 

Породица Ивковић, отац Иван има супругу и 

троје деце који живе у недовршеној кући са 

социјалним примањима од 4-5.000 дин. месечно. 

Иван се бави сточарством и земљорадњом када је 

могућности што им омогућава да се прехране и 

преживе. Деца имају 12, 13 и 17 година. Након 

разговора и договора са Ивковићима одлучили 

смо се да им се уручи помоћ од два нова лежаја и 

набавку фрижидера којег немају. 

 

Посету смо наставили породици Денић, такође из 

села Стража. Разговарали смо са мајком 

Љубинком и шесторо њене деце. Денићи живе у 

невероватној сиромаштини, деца су неухрањена, 

болесна, без кревета и у веома лошој хигијенској 

околини. Отац породице не чини довољно да 

помогне својој породици и деци, већ скоро сву 

финансијску помоћ троши у локалној кафани на 

алкохол. Денићима смо однели два џака одеће 

који смо добили од наших пријатеља из 

организације Тројство, Лондон. Такође, деци смо 

уручили пакет сланих и слатких посластица као и 

неколико часописа Косовски Божур које смо 

такође добили од наших пријатеља. Денићима 

смо намеили набавку два нова лежаја и 

хигијенског пакета под условом да се ниво 

хигијене поправи на колико-толико пристојан 

ниво. 

 
Активисти СЗС-а односе одећу породици Денић 

 

Следећа посета српским породицама била је у 

селу Коретиште у дому удовице Наталије 

Стојковић која од недавно мора самостално да 

подиже своје три кћерке и  оца свог покојног 

мужа. Поред породичне, погодила их је и 

материјална несрећа у којој им је део куће 

изгорео. Наталија нема никаквих социјалних 

примања, нити је у могућности да самостално 

обрађује земљу или неким другим физичким 

послом издржава породицу. Као помоћ наше 

организације Стојковићима смо обезбедили један 

кревет, фрижидер и електрични шпорет. 

Божићна акција 
на Косову и Метохији 
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У селу Бољевце посетили смо породицу Симић 

коју такође самостално подиже Зорица након што 

су јој 1999. године шиптари заклали мужа у 

Гњилану. У дому Симића сачекали су нас свих 

петоро малишана који су од наше организације 

добили на поклон мали стони фудбал, часописе 

Косовски Божур, а за неколико дана примиће и 

материјалну помоћ наше организације у виду два 

нова лежаја, фрижидера и шпорета на дрва. 

Симићи живе у веома лошим социјалним 

условима али се својски труде да заједно 

преброде животну муку која их је снашла. У 

суседној кући посетили смо и баку Станицу 

Стојановић која у неколико квадрата живи са 

ретардираном кћерком у условима апсолутно 

недостојним човеку. Њима смо уручили један 

пакет топле одеће који ће их колико толико 

огрејати до пролећа. 

 
За најмлађе Симиће ''мали фудбал'' 

 

Последња породица коју смо обишли у трећој по 

реду хуманитарној акцији на Космету је 

породица Стојковић из села Божовице. Мајка 

Драгана је изродила чак десеторо деце од којих 

седморо живи са њом и њеним мужем у тешко 

оронулој кући. Примају социјална давања од 

државе али која су крајње недовољна да макар и 

нахране сва дечија уста. Ниво хигијене такође 

није био на завидном нивоу. Стојковићима смо 

обезбедили један џак одеће, као и два нова лежаја 

која ће добити у наредних неколико дана. 

 
Са баком Станком Стојановић 

 

Нашу посету смо придвече завршили у Звечану 

где смо у разговору са Светланом Стевић, 

председницом ХО Мајка девет Југовића 

резимирали досадашње активности и договорили 

још бољу и квалитетнију сарадњу у будућем 

периоду све зарад помоћи српском становништву 

који живи на ивици живота и смрти, 

заборављених од свих. Овом приликом желимо 

да упутимо још једно велико ХВАЛА свим 

члановима ове херојске организације. Такође, 

желимо да похвалимо и сарадњу коју смо 

успоставили са фирмама Кристал и СИ Техника 

из Грачанице код којих редовно одлазимо у 

набавку потребног ентеријера и беле технике. Уз 

попуст који смо привилеговани да добијемо, СИ 

Техника је такође обезбедила један бесплатан 

шпорет за породицу у Новом Брду а договорена 

је и сарадња за убудће. 

 

Божићна акција 
на Косову и Метохији 
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Породица Јоксимовић у селу Себечево 

 

Село Себечево се налази 13 киломеатара од 

Новог Пазара. У селу је остало свега 5 српских 

породица. Некада је Себечево било чисто српско 

насеље, али какво је време дошло ускоро овде 

неће ни бити Срба. У селу живи породица 

Јоксимовић са четворо деце: Радован 20 година, 

Милована 18, Александар 16, и кћерка Јелена 3 

године. Отац породице Желимир  45, запослен је 

у приватној фирми и зарађује једанаест хиљада 

динара, а има већ три месеца како није примио 

плату. Синови Милован и Александар путују до 

Новог Пазара у школу где сваки дан треба 

обезбедити новац за превоз.  

 

Најстарији син Радован је завршио средњу 

шумарску школу у Краљеву, без запослења живи 

на селу. Био је на регрутацији али је одбијен због 

неухрањености. Породица живи у старој трошној 

кући без икаквих услова за живот, без купатила, а 

такође је кућа склона паду. Желимир је продао 

две краве да би школовао децу. Приликом моје 

посете лично сам се уверио да деца нису пила 

млеко већ 8 месеци од како су продали краве. 

Желимир има мајку Десанку од 83 године, и 

супругу Рајку која има 42 године и која је 

домаћица. Потребно је заиста помоћи овој 

породици како би се тренутно тешко стање 

ублажило. Приликом моје посете видео сам 

имања која су припадала одсељеним српским 

породицама. У разговору са оцем Желимиром 

чули смо да његова деца практично немају више 

са ким да се друже. Недалеко од куће 

Јоксимовића сам видео потпуно уређено 

муслиманско насеље. Имају пут, воду и све што 

је потребно за нормалан живот на селу. 

 

 
Породица Петровић у селу Постење 

 

Породица Петровић живи у селу Постење које се 

налази 6 км од Новог Пазара. Петровићи живе у 

старој породичној кући која датира још од 1941 

године. Иначе, у тој породичној кући живе још 

две породице. Петровићи имају шесторо деце -

најстарија Мирјана 21 година, Данијела 19, 

Драгана 13, Милена и Јелена 12 година, иначе 

сестре близнакиње и најмлађа Марија од 8 

година. Породица доста тешко живи, отац 

породице Првослав је био у радном односу али 

сада више нигде не ради, Добринка је домаћица и 

ни она није запослена. Село Постење је веома 

лепо село, међутим све више се наших срба се 

одсељава са ових простора. Сва су им деца добри 

ученици. Пешаче до школе 3 км сваког дана. 

Дежевска долина је јако богата али врло 

неискоришћена. Првослав и Добринка се баве 

земљорадњом и то им је једини извор прихода 

сада. 

Милош Тиосављевић, Срби за Србе 

СЗС у Рашкој 

области 



 

 

 

Месечни извештај за јануар 2009.           Хуманитарна организација Срби за Србе 6 

 

 

 

Група наших младића и девојака, претежно 

студената из Београда и иностранства, основала 

је у новембру 2005. Хуманитарну организацију 

„Срби за Србе“ са идејом да помогне опстанак 

сиромашних породица са много деце.  

- Повод за наше окупљање била је потресна 

судбина сиромашне породице Рашковић (отац 

Саша и мајка Александра), која је полугладна 

живела у оронулој кућици у Крагујевцу са 

шесторо деце: кћерком Јованом и пет синова 

Страхињом, Немањом, Драганом, Александром и 

Зораном. Држава се није потрудила да им живот 

буде лакши и егзистенција сигурнија, али и без 

тога, у њиховом дому пронашли смо радост каква 

се ретко среће. У насељу Вашариште, у кући која 

није њихова, живели су своје животе далеко од 

очију општинских и државних институција чија 

је дужност да знају за њих и брину о њима – 

прича нам студент магистарских студија 

новинарства у Аместердаму Игор Рашула, 

председник хуманитарне организације „Срби за 

Србе”. 

Пошто су ову прву акцију материјане помоћи 

спровели професионално, поштено и 

транспарентно, група младих је успоставила веб 

сајт под називом www.srbizasrbe.org уз могућност 

да се донације прикупљају електронским путем 

из целог света. Током 2006. и 2007. организација 

је окупила већи број волонтера и донатора, а 

подршка за даљи рад пристизала је са свих 

страна као и новац за планиране акције помоћи 

породицама са петоро и више деце. Само за 

последњих годину дана ''Срби за Србе'' су више 

него успешно спровели десетине хуманитарних 

акција, пре свега за породице на Космету, 

Србији, Црној Гори и Републици Српској. Осим 

једнократних новчаних донација, помоћ је била 

усмерена у набавку хране, одеће, пелена и 

хигијенских пакета, као и опремање породица 

неопходом кућном техником (фрижидери, 

шпорети, лежајеви...). 

- Више од 200 донатора, наших људи из земаља 

ЕУ, САД, Канаде, Немачке, Аустралије, и Србије 

је учествовало у планираним давањима током 

2008. Наша девиза је једноставна и зато је дала 

резултате: сваког месеца издвојите од 10 до 50 

евра помоћи и прикупиће се довољна количина 

новца за неопходну помоћ сиромашној и 

угроженој деци - истиче Рашула. Главни циљ ове 

хуманитарне организације јесу да се породице са 

великим бројем деце које махом живе у тешким 

економским и социјалним условима помогну да 

се осамостале и буду у стању да привређују за 

себе (пољопривреда, занат, школовање..).  

 

- Али, без сталне бриге државе, друштва и 

локалних органа који треба да обезбеде 

материјалну, социјалну и сваку другу помоћ 

најмлађим члановима тих породица, Србија не 

може да очекује да се наталитет поправи и да се 

мајчинство и материнство ставе у први план, што 

је и најбитније – закључује Рашула.  

СЗС у медијима 
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КОСОВСКА КАМЕНИЦА - Изненађени 

посетама, али и донацијама, Симићи, 

Стојановићи и Ивановићи, те још десетак 

сиромашних породица из села у околини 

Косовске Каменица и Гњилана, нису скривали 

радост. 

- Потресени причама које смо слушали о нашим 

сународницима на Космету, одлучили смо да 

окупимо све људе добре воље који, попут нас, 

желе да им помогну - истиче Игор Рашула, 

студент из Београда, председник хуманитарне 

организације „Срби за Србе“ који је, са двојицом 

другова, минулог викенда обрадовао многе 

породице које живе у крајњем сиромаштву, 

попут Станице Стојановић (85) у селу Бољевцу, 

која са болесном кћерком преживљава само од 

оброка из Народне кухиње. 

У старој уџерици која више личи на помоћни 

објекат, два кревета и шпорет, такође донација 

хуманих људи, једни су иметак ових болесних 

жена... И њихова прва комшиница, Зорица Симић 

(46) живи тешко и, од како су јој Албанци, јуна  

 

1999, свирепо усмртили супруга Живорада, сама 

одгаја четворо деце: Милоша (12), Марка (15), 

Весну (16) и Мирослава (18). 

Није лако ни Стојановићима из суседног 

Бушинца. Драгану (38) и Негована (42), са 

седморо деце, у трошној кући притисла је 

немаштина, па и они преживаљавају само од 

социјалне помоћи! Иста је судбина и Ивановића 

из Страже, са троје деце.  

ПОКЛОНИ 

КРЕВЕТИ, шпорети, фрижидери, кихињски 

елементи... само су неке од ствари које су млади 

хуманитарци купили сиромашним породицама из 

Бољевца, Страже, Коретишта и других српских 

села у Косовском поморављу. Дарове ће им 

испоручити уз помоћ хуманитарне организације 

„Мајка девет Југовића“, која обезбеђује 

бесплатне оброке најсиромашнијим породицама 

на овом подручју.           

Драгана Зечевић  

СЗС у медијима 
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Финансијски 

извештај 



 

 

 

Месечни извештај за јануар 

 

Хуманитарна организација 

Срби за Србе би желела да се упозна

са младим, вредним и ажурним

особама широм света који желе

да се баве хуманитарним радом,

стичу нова искуства и развијају

своје лидерске способности....

 

..и наравно друже се и шире контакте

у целој дијаспори. 

 

 

 

Контактирајте нас: 
organizacija@srbizasrbe.org
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Хуманитарна организација  

Срби за Србе би желела да се упозна 

са младим, вредним и ажурним 

особама широм света који желе 

хуманитарним радом, 

стичу нова искуства и развијају 

своје лидерске способности.... 

наравно друже се и шире контакте 

 
organizacija@srbizasrbe.org 

Волонтери
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Волонтери 
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Хуманитарна организација Срби за Србе

http://www.srbizasrbe.org
 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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Хуманитарна организација Срби за Србе

http://www.srbizasrbe.org

 

 

 

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

Векови су прохујали,  

од чудесне оне ноћи,  

Векови су прохујали,  

и многи ће јоште про

Ал' то дете јоште ж

јер његова живи слава, 

Јер то дете беше Растко,

син Немањин, Свети Сава.
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Хуманитарна организација Срби за Србе 
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ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ! 

 

 

 

те проћи,  

живи,  

иви слава,  

е Растко, 

син Немањин, Свети Сава. 
Војислав Илић 


