Поштовани чланови организације Срби За Србе,
Драги Донатори,
Још један врло успешан месец је за нама. У овом кратком месечном извештају рада
организације за Мај обавестићемо вас о постигнутим плановима и циљевима за овај месец.
Као најбитнији задатак за месец Мај, финансијска помоћ у висини од 500 еура је послата
породици Гогић у Црној Гори. Трансфер новца су извршили чланови организације Игор
Рашула и Иван Стијовић у Црној Гори. У даљем тексту представљамо вам доказ о уплати.

У току месеца Маја припремили смо нову и финалну верзију нашег веб сајта који је
припремљен у ћириличној, латиничној, и енглеској верзији. На самом сајту ће те видети новине
попут галерије породица које поседујемо у нашој архиви, блог, вести, извештаје и неколико
опција које ће искључиво чланови организације имати приступ. Пошто је веб презентација још
увек у доради позивамо вас да редовно пратите новости на самом сајту.
Као што смо и у прошлом извештају најавили, у току месеца Маја припремили смо сву
потребну документацију ради регистровања наше организације у Србији. У току следеће
недеље очекујемо да ћемо примити решење Министарства за Државну управу које ће
благовремено бити презентовано. Такође, чланови наше организације имаће увид у статут који
је усвојен већином гласова управног одбора организације. У току је и припрема огромне
документације потребне за регистровање непрофитне хуманитарне организације у Сједињеним
Америчким Државама које ће бити припремљено до краја месеца Јуна.
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Лепа вест из Републике Српске нас је обрадовала након сазнања да је влада те државе усвојила
одредбу којом се породицама са 5 и више деце омогућује редовне три минималне плате. И
поред ове чињенице, ми ћемо и даље упорно радити за интересе Српског народа како би наше
циљеве кроз временски период од 5, 10, 20 година успешно реализовали и створили сигуран
темељ нашим потомцима.
У нади да ћемо и у наредном периоду наставити да градимо нашу организацију и помоћи
Српске породице, децу, и целокупан Српски народ,
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