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Драги Донатори,
Поштовани чланови,
Драги Пријатељи,
НЕМА ПРЕДАЈЕ!
Ове две речи су довољан знак и позив на
буђење из летаргије у којој су поново
отишле
многе
српске
заједнице,
организације, и утицајне индивидуе како
у Србији и земљама у окружењу, тако и
широм дијаспоре. Политика поново дели
и шири мржњу међу српским народом,
неслагања и свађе је ''као у стара добра
времена'', а конкретни програми за помоћ
српким породица је веома мало. Косово и
Метохија су били актуелни свега месец –
два у јавности и медијима и полако
одлази у заборав преко 150,000 Срба који
су и даље остали на Космету и који
представљају један од последњих бедема
одбране на бранику наше отаџбине.
Рад и активности наше организације
можда и нису били толико видљиви
путем наше интернет странице и разних
форума, али истина је да смо вредно
радили на припремању и организовању
неколико битних акција које нам
предстоје у наредном периоду.
Што се тиче активности за месец мај,
направили смо посету дванаесточланој
породици Димитријевић из Рашке
области, утврдили и уверили се у каквој
тешкој ситуацији се породица налази.
Пошто су Димитријевићи пре неколико
месеци добили десето по реду дете
одлучили смо да једнократном помоћу од

300 евра (или 25,000 дин.) помогнемо
породици у набавци пелена, хране за бебе
и остале намирнице неопходне осталој
деци и породици. Такође, договорили смо
и сарадњу наше организације и
Димитријевића у будућности како би се
тешка
немаштина
и
сиромаштво
заменило
пристојнијим
животом
поготово са аспекта хране, одеће и
сигурне куће за становање.
Током месеца јуна планирали смо посету
породицама на Косову и Метохији како
би смо донаторима и члановима наше
организације пренели информације о
тренутном стању у којем српске породице
и њихова деца егзистирају. Жеља нам је
да увидом на лицу места и самим
контактом и обиласком породица пре
свега пренесемо моралну а касније и
финансијску подршку за даљу борбу и
останак на Космету. Свесни смо да као
веома мала хуманитарна организација
нисмо у могућности да се бавимо ''вишом
политиком'', али оно што је сигурно јесте
да и нашим скромним доприносом
бринемо о будућим српским нараштајима
на Косову и Метохији који већином живе
у условима које не приличе ни животињи
а камоли људском бићу.
Крајем јуна одржаће се и фудбалска
утакмица у Торонту која има за циљ да
управо прикупи новчана средства за нашу
организацију коју ћемо искористити за
конкретну помоћ породицама на Косову.
С поштовањем,
Скупштина организације
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Спроведене акције
У току месеца маја посетили смо
дванаесточлану породицу Димитријевић
из Пријепоља у Србији. Представник
наше организације Милош Тиосављевић
обишао је Димитријевиће након што смо
из неколико новинских извештаја током
2008.
године
прикупили
основне
информације о породици и условима у
којима подижу десеторо деце. Господин
Тиосављевић је у току посете упознао
домаћина породице Млађена о раду,
активностима и жељи наше организације
да се упозна са условима у којима они
живе и предочи могућности помоћи.

Породица Димитријевић са најмлађом
приновом у породици

Такође, Димитријевићима је припремљен
и уручен програм Републике Србије
којим се финансирају пољопривредна
газдинства и помажу да започну рад на
свом земљишту. Испуњен формулар ће
бити послат на адресу министарства
задуженог за сектор пољопривреде која
касније
одлучује
о
могућем
финансирању тог пројекта.
28. маја смо на динарски рачун
најстаријег сина Предрага уплатили
25,000 дин. као једнократну помоћ
Димитријевића како би обезбедили
основне намирнице, храну и пелене за
неколико
месеци
стару
принову.
Породица у свом поседу има једну краву
која им обезбеђује основне залихе млека,
али желе да њихов број повећају у
будућности.

Породична кућа у Пријепољу

Потврда у послатој донацији од 25,000 дин
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Планови за месец Јули
За крај месеца јуна и прву половину јула
планирали смо прикупљање донација које
би искористили за спровођење акције
одвођења 15-торо деце на 10 дневни
боравак у граду Казању у Русији.
Контакт, планирање и читава реализација
ове акције договорена је између
представника наше организације из
Косовске Митровице госпође Лазић и
Руске организације ''Млади Православци''
из Казања. Руска организација ће сама
финансирати већи део трошкова а такође
очекује се и подршка државних органа у
Казању како би смештај и боравак деце са
Косова протекао што комфорније и остао
им у лепом сећању. Жеља наше
организације јесте да се сарадња на нивоу
школа, факултета и православних верских
група из Казања и Косова и Метохије
прошири у наредном периоду. Желимо да
изградимо мост и могућност за младе
људе са Косова и Метохије да путују у
земљу где ће се најмање осећати као
странци, где би добили могућност да
наставе или усаврше школовање или свој
занат и струку.
Крајем јуна смо такође планирали посету
Косову и Метохији како би смо деци и
породицама које још увек се боре пуким
преживљвањем да остану на тој
територији помогли и морално и кроз
конкретне инвестиције да се живот
њихове деце поправи колико год је то у
могућности породица, наше организације
и самог окружења у којем српске
породице живе.

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!

ПИСМА СА КОСОВА
Јована Радовановић са сестрама из
Ораховца, Космет, Србија
ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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СРБИ ЗА СРБЕ – БУДИ И ТИ ЈЕДАН
Хуманитарна утакмица између
ФК Бели Орлови и навијачке групе Ultra Serbs
Сав приход са утакмице проследиће се

Хуманитарној организацији Срби за Србе
----------------------------------------------------------------------------------Датум: 22. Јун, 2008
Контакт: info@ultra-serbs.com
Време: 14.00h
Телефон: 416/275-0140
Улазница: $20
Локација: The Centennial Hill Stadium
56 Centennial Park Road
Toronto, O^, Canada

Позивамо све донаторе, чланове и
пријатеље наше организације да својим
присуством на овој фудбалској
утакмици увеличају ову хуманитарну
мафинестацију која има за циљ
окупљање новчане помоћи за децу на
Косову и Метохији.
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Финансијски извештај
Укупно стање на рачуну 30. 04. 2008
Девизни: 2.201 €
Динарски: дин. 14.726 дин.
Укупно донатора: 56
Приходи у периоду 1.05 – 31.05. 2008
Девизни: 918 €
Динарски: 19,000 дин.
Укупно донатора: 37
Трошкови у периоду 1.05 – 31.05. 2008
Девизни: - €
Динарски: 25,195 дин.
Завршно стање за дан 31.05.2008
Девизни: 3,119 €
Динарски: 8,531 дин.
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Статистички подаци
Хуманитарна oрганизација Срби За Србе
Преглед донација за 2008 годину
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Волонтери
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
http://www.srbizasrbe.org

ДЕЦА СУ НАША БУДУЋНОСТ!
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